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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.

SUBSIDIE- EN INNOVATIENIEUWS
In deze nieuwsbrief:
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Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers:
binnenkort ook voor bachelors?
Verdubbeling van het EU onderzoeksbudget tegen 2021?
5de oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers open

Nieuwe subsidieronde voor Connecting Europe Facility (CEF)

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.
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Zoekt u Europese partners om
innoverende projecten op touw
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+32 (0)2 613 31 10
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Er komt een nieuwe subsidieronde voor CEF (Connecting Europe Facility),
hét Europese programma voor (grote) logistieke & infrastructuurprojecten.
De focus ligt in deze ronde op verschillende projecten die zich richten op
transport over zee, per spoor, alternatieve brandstoffen, luchtvaart en
intelligente wegtransportsystemen.
Net als voorgaande jaren kunnen CEF-aanvragen bij de Europese
Commissie ingediend worden door lidstaten, bedrijven, publieke
instellingen en publiek-private samenwerkingsverbanden in de EU.
Meer info over deze maatregel? Link

Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers: binnenkort
ook voor bachelors?
Dankzij het zomerakkoord zal de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting
bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoekers, nu alleen geldig
voor PhD’s en masters binnen een technische of wetenschappelijke
richting,
voor
bedrijven
mogelijk
uitgebreid
worden
naar
bachelorsdiploma’s.
Hierdoor kan de fiscale maatregel binnen eenzelfde bedrijf voor een
bredere groep van personeelsleden toegepast worden dan nu het geval is.
Voorlopig is dit een politiek akkoord en is er nog onduidelijkheid over de
concrete impact en timing van deze aanpassing.
PNO volgt dit voor u op en houdt u tijdig op de hoogte.
Meer details? Link

Verdubbeling van het EU onderzoeksbudget tegen 2021?
Het verslag van de onafhankelijke ‘High Level Group’ over het
maximaliseren van de impact van de EU Onderzoek en
Innovatieprogramma’s, voorgesteld op 3 juli, is al een aantal weken hét
gespreksonderwerp in Brussel. En met reden. Naast een brede range van
nieuwe ideeën, is er één idee in het bijzonder dat uitspringt, namelijk het
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verdubbelen van het EU onderzoeksbudget in 2021. Volgens de High Level
Group is dit de enige manier voor Europa om bij te benen met de VS, China,
Zuid-Korea en Japan.
Meer info? Link

5de oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers open
Sinds deze zomer staat de 5de oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers
(VIS-trajecten IV) 2017-2018 open voor alle sectoren (met uitzondering van
de primaire land- en tuinbouwsector).
Deze maatregel richt zich in eerste instantie op kmo’s, en dan specifiek op
de grote groep “vroege en late” volgers (innovatievolgers). De activiteiten
van een VIS-traject IV richten zich op introductie van
innovaties/technologieën/kennis bij deze innovatievolgers
door
informatieverspreiding, sensibilisering en ondersteuning.
De finale deadline voor indiening van een aanvraag is 18 december 2017.
Meer info over deze maatregel? Link
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Een andere vraag over subsidies of innovatie?
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