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w) „grote ondernemingen”: ondernemingen die niet onder de definitie van kleine en middelgrote ondernemin
gen vallen;
x) „netto extrakosten”: het verschil tussen de verwachte netto contante waarden van het gesteunde project of
de gesteunde activiteit en een levensvatbare counterfactual investering die de begunstigde zou hebben uitge
voerd zonder de steun (nulscenario);
y) „organisatie-innovatie”: de toepassing van een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, in de orga
nisatie op de werkvloer of in de externe betrekkingen van een onderneming, maar met uitsluiting van
veranderingen die zijn gebaseerd op organisatiemethoden die reeds in gebruik zijn, veranderingen in de
managementstrategie, fusies en acquisities, het niet meer gebruiken van een procedé, eenvoudige vervangingsen uitbreidingsinvesteringen, veranderingen die louter het gevolg zijn van prijswijzigingen voor productiefac
toren, aanpassingen op maat, lokalisatie, gebruikelijke seizoens- en andere cyclische veranderingen, het
verhandelen van nieuwe of sterk verbeterde producten;
z) „personeelskosten”: de kosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij
zich met het betrokken project of de betrokken activiteit bezighouden;
aa) „precommerciële inkoop”: het inkopen door de overheid van onderzoeksdiensten waarbij de aanbestedende
dienst of de aanbestedende instantie niet alle resultaten en voordelen van de opdracht uitsluitend voor zich
zelf voorbehoudt voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn of haar eigen werkzaamheden, maar deze
op marktvoorwaarden deelt met de verrichters van die diensten. De opdracht, waarvan het onderwerp valt
binnen één of meer categorieën onderzoek en ontwikkeling zoals die in dit steunkader zijn omschreven,
moet een beperkte looptijd hebben en kan de ontwikkeling van prototypes of beperkte hoeveelheden eerste
producten of diensten in de vorm van een testserie omvatten. De aanschaf van commerciële hoeveelheden
producten of diensten mag niet onder dezelfde opdracht vallen;
bb) „procesinnovatie”: de toepassing van een nieuwe of sterk verbeterde productie- of leveringsmethode (daar
onder begrepen aanzienlijke veranderingen in technieken, uitrusting of software), maar met uitsluiting van
geringe veranderingen of verbeteringen, verhogingen van de productie- of dienstverleningscapaciteit door de
toevoeging van productie- of logistieke systemen die sterk gelijken op die welke reeds in gebruik zijn, het
niet meer gebruiken van een procedé, eenvoudige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen, veranderingen
die louter het gevolg van prijswijzigingen voor productiefactoren zijn, aanpassingen op maat, lokalisatie,
gebruikelijke seizoens- en andere cyclische veranderingen, het verhandelen van nieuwe of sterk verbeterde
producten;
cc) „O&O-project”: een actie met een reeks activiteiten die één of meer categorieën onderzoek en ontwikkeling
in de zin van dit steunkader bestrijkt en die bedoeld is om een ondeelbare taak van nauwkeurig omschre
ven economische, wetenschappelijke of technische aard, met vooraf duidelijk omschreven doelen, te vervul
len. Een O&O-project kan bestaan uit meerdere werkpakketten, activiteiten of diensten en omvat duidelijke
doelstellingen, activiteiten die voor het bereiken van die doelstellingen moeten worden uitgevoerd (met inbe
grip van de verwachte kosten ervan) en concrete deliverables om de uitkomsten van die activiteiten in
beeld te krijgen en deze aan de desbetreffende doelstellingen te kunnen aftoetsen. Wanneer twee of meer
O&O-projecten niet duidelijk van elkaar te scheiden zijn, en met name wanneer zij onafhankelijk van elkaar
geen kansen op technologisch succes hebben, worden deze projecten als één project beschouwd;
dd) „terugbetaalbaar voorschot”: een lening voor een project die in één of meer tranches wordt betaald en
waarbij de voorwaarden voor terugbetaling afhangen van de uitkomst van het project;
ee) „organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” of „onderzoeksorganisatie”: een entiteit (zoals
universiteiten of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs,
entiteiten voor fysieke of virtuele onderzoeksgerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of
privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk
verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het
breed verspreiden van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennis
overdracht. Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de
financiering van, de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden boekhou
ding worden gevoerd. Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit kunnen uitoefenen in
hun hoedanigheid van bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang
tot de door deze entiteit verkregen onderzoeksresultaten genieten;

