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Reglement:  

Begeleiding van ondernemers in de culturele en creatieve industrieën 

Protopitch 3.0 

 

Context 

In het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen heeft het project Protopitch 

3.0, waarvan Pictanovo projectleider is, als doel om enerzijds de initiatieven en aanvragen van 

ondernemers te stimuleren, te begeleiden en in fine in aantal te doen toenemen en anderzijds 

ondernemingen en personen die betrokken zijn bij een activiteitenontwikkelingsproces te 

begeleiden. 

 

Doelstellingen 

Ondernemers in de culturele en creatieve industrieën helpen bij hun activiteitenontwikkeling, in het 

bijzonder in een grensoverschrijdende context. 

 

Begunstigden  

De begeleiding is bestemd voor ondernemingen of initiatiefnemers van projecten die van plan zijn 

om binnen de 3 tot 6 maanden een onderneming te creëren die actief is in de culturele en creatieve 

industriesector (videospelen, film, audiovisueel, boeken, design, culturele mediatie, muziek, visuele 

kunsten, theaterkunsten,...) of die jonge starter zijn van een onderneming in die sector. De 

begunstigden moeten de ontwikkeling van hun activiteit kaderen binnen een grensoverschrijdende 

aanpak. 

 

Ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking (definitie van de Europese Unie) en 

moeten aan al hun fiscale en sociale verplichtingen hebben voldaan.  

 

Toepassing "de minimis" regime 

De vergoeding voor de begeleiding vindt plaats in het kader van de Europese de-minimis regelgeving 

die bepaalt dat ee  o der e i g per periode a   opee olge de boekjare  axi aal € 00.000 
overheidssteun kan verkrijgen.  

 

Begeleidingsvoorziening 

De begeleiding beoogt het opzetten van gerichte acties die afgestemd zijn op de behoeften van de 

begunstigde. Er orde  eerdere groepsopleidi ge  georga iseerd ro d the a’s die ooraf 
gedefinieerd worden in functie van de voornaamste behoeften.  

De begunstigden kunnen tevens genieten van geïndividualiseerde begeleiding op basis van een 

precieze expertise (beroepsexpert, intellectuele eigendom, commerciële begeleiding,...). De 

grensoverschrijdende dimensie wordt benadrukt tijdens netwerkafspraken die georganiseerd 

worden ter bevordering van regio-overschrijdende partnerschappen. 

 

Toegangsmodaliteiten van de voorziening 

De ondernemers die van deze begeleiding gebruik wensen te maken, moeten het kandidatuurdossier 

sturen naar: 

- voor Frankrijk: cbeaucamp@pictanovo.com 

- voor Wallonië: orban@lme.be; sylvain.normand@wapshub.be 

- voor Vlaanderen: justine.vanneste@ocwest.be ; emmelie.houzet@tuawest.be 
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De kandidatuur wordt binnen de 2 weken behandeld. Toelaatbare kandidaten worden uitgenodigd 

om een presentatie van hun project te geven voor het selectiecomité. 

 

 

Waarderingscriteria: 

- Aard en onderscheidend karakter van het project 

- Grensoverschrijdend karakter van het project 

- Coherentie van de vermelde behoeften 

- Presentatie van de ondernemer(s) 

 

Selectiecommissie: 

De leden van het selectiecomité ontvangen de dossiers ten vertrouwelijken titel en mogen deze 

onder geen enkele voorwaarde overdragen aan personen buiten het comité. 

Het comité komt minstens één keer per maand beurtelings in één van de deelnemende regio's 

bijeen.  

 

Aan ondersteunde projecten wordt binnen de twee weken een toekenningsbrief verzonden waarin 

de modaliteiten en voorwaarden van begeleiding vermeld worden. Het selectiecomité is 

verantwoordelijk voor het opstellen van een begeleidingsproces dat geschikt is voor de behoeften 

van de begunstigde. 

 

Verplichtingen van de begunstigde: 

De begunstigde verplicht zich tot het serieus opvolgen van het opgestelde programma door deel te 

nemen aan de georganiseerde workshops en afspraken, in geval van verzuim kunnen de prestaties 

aan hem in rekening gebracht worden. 

Aan het einde van het programma zal hij de begeleiding evalueren. 

 

Samenstelling van het selectiecomité: 

Het selectiecomité bestaat uit minstens één vertegenwoordiger van elke regio: 

- Een vertegenwoordiger van Pictanovo (Frankrijk) 

- Een vertegenwoordiger van LME en/of Wap's Hub (Wallonië) 

- Een vertegenwoordiger van OC West en/of TUA West (Vlaanderen) 

Hieraan kunnen, afhankelijk van de aard van de bestudeerde projecten, de volgende personen 

worden geassocieerd: 

- Een vertegenwoordiger van een incubator 

- Een vertegenwoordiger van een universiteit of school 

- Een vertegenwoordiger van een onderneming in de sector 

- Een expert uit de sector in kwestie 

 

Dit selectiecomité komt minstens één keer per maand beurtelings in één van de deelnemende regio's 

bijeen.  

 

 


