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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.

In deze nieuwsbrief:





U kunt hierbij gebruik maken
van onze jarenlange ervaring en
gedetailleerde kennis.

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

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

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

Wijziging Vlaamse subsidies onderzoek en ontwikkeling
PNO neemt Horizon2020 onder de loep
Aanpassing fiscale maatregelen in 2018
PNO wenst u prettige eindejaarsfeesten!

Wijziging Vlaamse subsidies onderzoek en ontwikkeling
Vanaf 1 januari 2018 worden de subsidiemaatregelen KMO-,
haalbaarheidsstudies, KMO-innovatieprojecten, Sprintprojecten en O&Obedrijfsprojecten
vervangen
door
twee
nieuwe
subsidies:
ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten.
Benieuwd? Link

PNO neemt Horizon 2020 onder de loep
Met de voorstelling van het programma voor 2018-2020, goed voor een
budget van bijna € 30 miljard, is Horizon 2020 de laatste periode ingegaan.
Om u wegwijs te maken in de nieuwe mogelijkheden heeft PNO een
grondige analyse gedaan van de trends in dit programma. Elke week wordt
een artikel gepubliceerd waarin een sector, thema of oproep aan bod komt.
De focus van het tweede artikel in de reeks wordt gelegd op de circulaire
economie.
Alle artikels kunnen hier geraadpleegd worden.
Meer info? Link

Aanpassingen fiscale maatregelen in 2018
De concrete invulling van het zomerakkoord begint stilaan vorm te krijgen.
Uit het voorontwerp van de Relancewet blijkt dat het akkoord ook impact
zal hebben op enkele fiscale maatregelen, waaronder de gedeeltelijke
vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Zo zullen vanaf 2018
ook bepaalde bachelorsdiploma’s in aanmerking komen.
Meer info? Link
Wat betreft onze klanten met een lopend dossier: PNO zal u persoonlijk
contacteren over de mogelijke impact van deze aanpassingen op uw
onderneming.
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PNO wenst u prettige eindejaarsfeesten!

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.

Hoe kunnen wij u
helpen?

Aan het einde van het jaar danken wij u voor het vertrouwen en de
aangename samenwerking.
Ook in 2018 staan wij klaar om u te ondersteunen met innovatie- en
subsidieadvies.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Een andere vraag over subsidies of innovatie?

www.pnoconsultants.be!
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