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

Hoe kunnen wij u
helpen?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.

In deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

LIFE Call 2018
The ultimate Horizon 2020 Compliance checklist
Innovation Services: PNO verzorgt roadmapping
Register now! RECREATE Final Conference

2018 Call for proposals for LIFE Grants
The Financial Instrument for the Environment, kortweg LIFE, lanceerde op 18
april 2018 oproepen voor subsidievoorstellen. Die zijn onderverdeeld in
twee subprogramma’s: ‘Environment’ en ‘Climate Action’.
‘Environment’ projecten gaan over natuurbescherming & biodiversiteit,
milieuzorg, efficiënt omgaan met grondstoffen en informatieverspreiding &
bewustmaking.

Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

Het ‘Climate Action’ subprogramma legt de nadruk op aandacht voor,
beperken van en aanpassen aan klimaatverandering.

Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

Voor beide subprogramma’s is het mogelijk om zowel traditionele als
geïntegreerde projectvoorstellen in te dienen.

Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.

Meer details? Link

Vinden van partners voor uw
projecten.

De experten bij PNO hebben een overzicht gemaakt van wat er is veranderd,
hoe dit uw project ten goede kan komen en hoe we hierbij kunnen helpen.
Deze ‘LIFE’s Guide to Grant succes’ kan u hier downloaden.

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/be
info@pnoconsultants.be

The ultimate Horizon 2020 Compliance checklist
Een Horizon 2020 project managen vraagt veel verschillende stappen.
Daarbij is een correcte opvolging en uitvoering van administratieve taken
ook erg belangrijk.
PNO Consultants heeft een ‘ultieme checklist’ met 10 vuistregels opgesteld.
De checklist kan u hier downloaden.
Meer info? Link

Connecting ambitions
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Innovation Services: PNO zorgt voor roadmapping
Al meer dan 30 jaar begeleidt PNO innovatieve projecten van zowel kleine
als grote ondernemingen. Door die jarenlange ervaring hebben we een
goed inzicht in alle ontwikkelingsfasen van innovatie.
Als u in de toekomst enkele belangrijke beslissingen moet nemen of als u
de actuele stand van zaken in uw sector wil kennen, dan kan PNO helpen
met een kwalitatieve en kwantitatieve roadmap, op maat van uw specifieke
wensen.
Voor kleine en middelgrote ondernemingen is PNO erkend dienstverlener
voor de kmo-portefeuille inzake innovatieadvies!
Interesse? Contacteer ons! Link

REGISTER NOW! RECREATE Final Conference
Shaping the Future of R&I in Raw Materials, Resource Efficiency and Climate Action
12 JUNE 2018 – SQUARE BRUSSELS MEETING CENTRE

Tijdens deze Final Conference gaan verschillende keynote speakers dieper
in op de resultaten van het project en wat dit betekent voor de Europese
Unie. Topics die aan bod komen:
-

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

www.innovationplace.eu

-

Circular Economy: What the European Commission is doing to make it
happen.
The industry’s perspective on the Circular Economy: Is European policymaking on the right path?
Presentation of a national policy perspective on the Circular Economy:
The case of Germany.

Ook PNO zal aanwezig zijn!
Uw aanwezigheid registreren en de volledige agenda raadplegen kan op
de site van RECREATE.
Meer info? Link

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

Een andere vraag over innovatie of subsidies?

www.pnoconsultants.com/be

Connecting ambitions

