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SUBSIDIE- EN INNOVATIENIEUWS
PNO Consultants
PNO Consultants is Europees
marktleider in ondersteuning
van bedrijven en organisaties bij
het optimaal inzetten van
subsidies.
U kunt hierbij gebruik maken
van onze jarenlange ervaring en
gedetailleerde kennis.

In deze nieuwsbrief:






Subsidie voor verkeersveilig/duurzaam transport
Innovatiesubsidie in Vlaams-Brabant
Ecologiepremie Plus: nieuwe limitatieve technologieënlijst
KMO-instrument: nieuwe exportfinanciering Finexpo
Innovation Intelligence: contacteer PNO voor benchmarking!

Subsidie voor verkeersveilig/duurzaam transport

Hoe kunnen wij u
helpen?

De Vlaamse overheid introduceert een nieuwe subsidie voor veiliger en
meer duurzaam transport over de weg.

Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

Een maximum subsidiebedrag van € 100.000 per onderneming
(gedurende drie jaar) is mogelijk, afhankelijk van het aantal
vrachtwagens met investeringen voor milieu of veiligheid
(steunpercentages tot 80 %, max. € 3000 per vrachtwagen).
De vrachtwagens moeten ingeschreven zijn in België door een
onderneming met een exploitatiezetel in Vlaanderen.

Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

Verwacht wordt dat de maatregel operationeel zal zijn in het najaar
van 2017.

Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.

Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.

Vinden van partners voor uw
projecten.

Innovation Place
Zoekt u Europese partners om
innoverende projecten op touw
te zetten? Neem een kijkje op

www.innovationplace.eu

Meer info over deze maatregel? Link

Innovatiesubsidie in Vlaams-Brabant
De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 16 mei 2017 een
subsidiereglement goed voor een innovatiesubsidie.
Het is een subsidie voor innovatieprojecten in Vlaams-Brabant waar
bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of
overheidsinstellingen structureel samenwerken.
Het maximum steunpercentage bedraagt 50 % (zonder kmo 40 %), met
een maximale subsidie van € 150.000 per project.
Aanvragen kunnen tot 15 oktober ingediend worden.
Meer details? Link

Contact

Ecologiepremie Plus: nieuwe limitatieve technologieënlijst

Excelsiorlaan 51
1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10

Sinds 7 juli 2017 is een nieuwe limitatieve lijst van toepassing voor de
subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus. Er werden drie nieuwe
technieken toegevoegd, waaronder een chemische warmtepomp en
infrastructuur voor cryogene koeling met gerecycleerde, vloeibare CO2.

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

Meer info? Link

Connecting ambitions
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KMO-instrument: nieuwe exportfinanciering Finexpo

PNO Consultants
PNO Consultants is Europees
marktleider in ondersteuning
van bedrijven en organisaties bij
het optimaal inzetten van
subsidies.
U kunt hierbij gebruik maken
van onze jarenlange ervaring en
gedetailleerde kennis.

Op 9 juni 2017 keurde de Ministerraad een nieuw
financieringsinstrument goed voor Belgische exportprojecten die vallen
binnen het regelgevend kader van Finexpo. Het gaat over een nieuwe
steunmaatregel voor kmo’s die kapitaalgoederen voor de eerste keer
naar een ontwikkelingsland exporteren. De steunpercentages variëren
tussen 80-100 %, met een maximum steun van € 700.000.
Meer info? Link

Innovation Intelligence: contacteer PNO voor benchmarking!
Wist u dat PNO ook benchmarkoefeningen uitvoert?

Hoe kunnen wij u
helpen?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.
Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.
Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

Zo kan PNO een overzicht maken van de belangrijkste spelers in uw
sector (zowel academische als industriële spelers en hun
samenwerkingsverbanden) of de dominante denkrichtingen in uw
sector in kaart brengen (identificeren problemen/topics en mogelijke
oplossingsrichtingen/ technologieën).
Verder kan PNO u ook helpen om marktkansen te identificeren en uw
innovatieplannen te concretiseren bij elk stadium van uw project:
inspiratie voor nieuwe ideeën
bestaande technologie toepassen in nieuwe markten
in kaart brengen van de state-of-the-art
Interesse? Contacteer ons! Link

Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.

Vinden van partners voor uw
projecten.

Een andere vraag over subsidies of innovatie?

www.pnoconsultants.be!

Innovation Place
Zoekt u Europese partners om
innoverende projecten op touw
te zetten? Neem een kijkje op

www.innovationplace.eu

Contact
Excelsiorlaan 51
1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

Connecting ambitions

