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PNO Consultants is Europees
marktleider in ondersteuning
van bedrijven en organisaties bij
het optimaal inzetten van
subsidies.

SUBSIDIE- EN INNOVATIENIEUWS
In deze nieuwsbrief:





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





Hoe kunnen wij u
helpen?

PNO werft aan!
Ontwrichte zonesteun: aanpassing maatregel
Nieuwe innovatiesubsidie in Limburg
Nieuwe oproepen voor ESF
Crossroads2: vijfde call staat open
BIOECONFIN 2017: schrijf u nu in!
PNO eBook: impactsverhoging van Horizon 2020

PNO werft aan!
PNO zoekt junior of senior innovatieconsultants die het PNO team willen
versterken.

Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.

Geïnteresseerd? Klik hier voor de vacature.

Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

Ontwrichte zonesteun: veranderingen binnen de maatregel

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

Op 29 september 2017 keurde de ministerraad het wetsontwerp goed voor
aanpassing van de ontwrichte zonesteun. Deze aanpassing moet het voor
bedrijven eenvoudiger maken om een dossier in te dienen.
De veranderingen gaan onder andere over:
meer flexibiliteit bij indiening van het aanvraagformulier;
aanpassing van de bepaling van de basiswerkgelegenheid;
- mogelijkheid van investering door een andere vennootschap binnen
dezelfde groep
Meer info? Link

Crossroads2: vijfde call staat open

www.innovationplace.eu

Sinds 25 september 2017 kunnen bedrijven opnieuw een subsidieaanvraag
indienen voor Crossroads2, een project binnen het Europese programma
Interreg Vlaanderen-Nederland.

Contact

Crossroads2 stimuleert duurzame, grensoverschrijdende samenwerking
voor kansrijke innovatieprojecten tussen kmo’s in Vlaanderen en ZuidNederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg), onder andere met
subsidies voor haalbaarheidsstudies en innovatieprojecten.

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

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

De deadline voor indiening van een innovatieproject (45 %, maximaal
€ 135.000 steun) is 31 oktober 2017. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies
(50 %, maximaal € 50.000 steun) kunnen nog ingediend worden tot 29 juni
2018.
Meer info over deze maatregel? Link
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Nieuwe innovatiesubsidie in Limburg met oog op samenwerking

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.

Om Limburgse kmo’s met andere bedrijven een innovatieproject te laten
realiseren, heeft de provincie Limburg een nieuw subsidiereglement
opgesteld.
Steunpercentages tot 50 % zijn mogelijk, met een maximum van € 50.000
subsidie per project.
Samenwerking tussen minstens twee Limburgse kmo’s is nodig.
Meer info over deze maatregel? Link

ESF: nieuwe oproepen open tot eind december 2017

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

Nog tot 22 december 2017 staan interessante ESF oproepen open:
subsidies voor bedrijven die opleidingen organiseren en voor andere
maatregelen die een duurzame loopbaan van werknemers bevorderen.
Subsidies tot € 80.000 en € 100.000 zijn mogelijk, met steunpercentages
van 70 % voor kmo’s en 50 % voor grote ondernemingen.
Meer info over deze ESF oproepen? Link

BIOECONFIN 2017: schrijf u nu in!
Werkt u aan innovatie binnen de bioeconomie? Heeft u moeite om steun
te krijgen voor het opstarten van uw innovatie? Zoekt u naar manieren om
uw innovatie in de markt te zetten of heeft u ondersteuning nodig om uw
innovatief idee te realiseren?
Dan is BIOECONFIN 2017 het event voor u: PNO Consultants brengt de
topexperten van de bioeconomie voor u samen binnen een ‘Financing the
Bioeconomy' event op 22 november 2017 in Brussel.
Meer info en inschrijven kan hier.

PNO eBook: verhoging van de impact van Horizon 2020

www.innovationplace.eu

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

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be

Nu we halfweg Horizon 2020 zijn, krijgen we meer zicht op de tussentijdse
resultaten van dit veelbelovende programma. PNO onderzocht dit voor u
en ontdekte dat H2020 veel meer impact kan hebben indien een aantal
veranderingen doorgevoerd zouden worden.
De bevindingen van PNO werden gebundeld in het eBook “Increasing the
impact of Horizon 2020”: three solutions” dat gratis gedownload kan
worden.

Een andere vraag over subsidies of innovatie?

www.pnoconsultants.be!

Connecting ambitions

