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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:






LIFE: aanpassingen werkprogramma 2018-2020
H2020-SME Instrument: wijzigingen 2018-2020
VLAIO-projecten: alleen nog online indiening
Innovatieadvies: raadpleeg PNO voor benchmarking!
SAVE THE DATE: RECREATE final conference 12 June 2018

LIFE: aanpassingen werkprogramma 2018-2020

Hoe kunnen wij u
helpen?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.

In 2018 verandert het LIFE-programma. De belangrijkste aanpassing is dat
projectaanvragen voor het subprogramma MILIEU nu in twee stappen
gebeuren. In een eerste fase wordt eerst een korte conceptnota ingediend.
De beste kandidaten worden uitgenodigd om in een tweede fase een
volledig voorstel uit te werken.

Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

Benieuwd naar de overige veranderingen? Link

Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

H2020-SME Instrument: wijzigingen 2018-2020

Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.

De laatste fase van het H2020 werkprogramma 2018-2020 is van start
gedaan. Er zijn enkele wijzigingen bij het SME Instrument.

Vinden van partners voor uw
projecten.

Zo komt er een grotere focus op het criterium ‘impact’ van een project, zijn
er geen aparte topics meer en is de aanvraagprocedure voor fase 2
voorstellen aangepast.

Innovation Place

Meer details over de veranderingen binnen SME Instrument? Link

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

VLAIO-projecten: alleen nog online indiening

www.innovationplace.eu

Contact
Excelsiorlaan 51
1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10
www.pnoconsultants.com/be
info@pnoconsultants.be

Met de aanpassing van de maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling bij
het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO), is ook de
algemene aanvraagprocedure van VLAIO-subsidies veranderd.
Projecten kunnen alleen nog via de online-applicatie van VLAIO ingediend
worden, ook aanvragen voor strategische transformatie- of ecologiesteun.
Benieuwd naar de impact van deze subsidiewijzigingen op uw
onderneming? Contacteer ons!

Connecting ambitions
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Innovatieadvies: raadpleeg PNO voor benchmarking!

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.

Al meer dan 30 jaar helpt PNO kleine en grote ondernemingen met
innovatie- en subsidieadvies. Zo verzamelden we veel kennis over tal van
industriële sectoren en bouwden we een omvangrijk nationaal en
internationaal netwerk uit. Met die kennis voeren we ook benchmarking
uit voor bedrijven.
PNO kan een gedetailleerd overzicht geven van de belangrijkste spelers in
uw sector of kan u helpen met het identificeren van de meest relevante
innovaties binnen uw sector.
PNO zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve benchmarking die
steeds op maat is van uw specifieke wensen.

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.

Bent u een kleine of middelgrote onderneming? PNO is ook erkend
dienstverlener voor de kmo-portefeuille inzake innovatieadvies!
Interesse? Contacteer ons! Link

SAVE THE DATE: RECREATE Final Conference
Shaping the Future of R&I in
Raw Materials, Resource Efficiency and Climate Action
JUNE 12, 2018 – SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE
At its final conference June 12, 2018 in Brussels, the main project
outcomes and policy recommendations will be presented to policy makers
as well as all interested stakeholders.
Interested? Registration is open, click here.

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

www.innovationplace.eu

More info? Link

Een andere vraag over innovatie of subsidies?

www.pnoconsultants.com/be

Contact
Excelsiorlaan 51
1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10
www.pnoconsultants.com/be
info@pnoconsultants.be

Connecting ambitions

