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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?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.
Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.
Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

SUBSIDIE- EN INNOVATIENIEUWS
In deze nieuwsbrief:
-

Horizon 2020 programma voor 2018-2020
Ecologiepremie Plus: aanpassingen
Subsidie voor veilig en duurzaam transport actief!
Tweede oproep innovatieve bedrijfsnetwerken
Baekeland- en Innovatiemandaten: 1ste oproep 2018
Uitnodiging: Recreate Vierde Strategische Workshop

Programma Horizon 2020 voor 2018-2020 gepubliceerd
De Europese Commissie heeft op 27 oktober 2017 aangekondigd hoe het
nog € 30 miljard van Horizon 2020, hét EU-financieringsprogramma voor
onderzoek en innovatie, zal uitgeven.
Er wordt gefocust op minder onderwerpen met grotere budgetten en ook
de specifieke Europese subsidie voor kmo’s, het SME instrument,
verandert.
Benieuwd naar de aanpassingen? Link

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

Ecologiepremie Plus: aanpassingen
Sinds 31 oktober 2017 zijn aanpassingen van kracht bij de steunmaatregel
Ecologiepremie Plus: steunpercentages zijn opgetrokken en steunbonussen
afgeschaft.
Het maximum steunbedrag bedraagt (nog steeds) € 1 miljoen over drie
jaar.
Ook de limitatieve technologieënlijst is aangepast.
Meer informatie over de aanpassingen? Link

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

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

Subsidie voor veilig en duurzaam transport: aanvraag indienen!
In augustus was er nieuws over een nieuwe subsidie voor veilig en
duurzaam transport. Dit nieuwe subsidiesysteem werd goedgekeurd op 22
september 2017.
Sinds 20 november kunnen bedrijven hun digitale aanvraag indienen.
Meer informatie? Link
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Tweede oproep innovatieve bedrijfsnetwerken
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De tweede oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) staat open.
Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinschalige clusterinitiatieven die
gedurende drie jaar een dynamische samenwerking op gang brengen
tussen clusterleden van een specifieke deelsector.
De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen.
De deadline voor de eerste fase, waarbij een Expression of Interest
ingediend moet worden, is 12 december 2017 om 12 uur.
Meer info over deze maatregel? Link
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Baekeland- en Innovatiemandaten: 1ste oproep 2018 open
Sinds 27 oktober 2017 staan de oproepen voor indiening van aanvragen
voor Baekeland- en Innovatiemandaten opnieuw open.
De uiterste indiendatum voor aanvragen is 26 maart 2018. Potentiële
indieners kunnen voor een verkennend gesprek langskomen bij
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) op 5 februari of 8 maart
2018.
Meer info? Link

Uitnodiging: RECREATE Vierde Strategische WORKSHOP
Research and Innovation Policies for a Circular Economy Trends & Future Outlook

Date: 13 - 14 December 2017, Brussel
Place: SQUARE Brussels Meeting Centre
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This will be the fourth and last RECREATE event before the Final
Conference. At this workshop we plan to share preliminary project findings
and will collect inputs, feedback and opinions from the various groups of
stakeholders. In other words, it is the last chance to feed into the project’s
outputs that will advise the European Commission on the direction and
priorities of research and innovation policies post-2020 in the mentioned
fields.
- Registration and more information: here
- Agenda: here
- Questions: workshop@recreate-net.eu of John Deckers
(john.deckers@pnoconsultants.com; tel: +32 2 613 31 10)
Meer info? Link

Een andere vraag over subsidies of innovatie?

www.pnoconsultants.be!
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