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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.
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Innovation Services: Innovation Calibration
RECREATE: Final Conference Review
PNO wenst u een deugddoende vakantie

Aanpassingen aan de Ecologiepremie Plus

Hoe kunnen wij u
helpen?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.
Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.
Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

De Ecologiepremie Plus is een steunmaatregel van het Vlaams Agentschap
Innoveren en Ondernemen (VLAIO) om te investeren in milieuvriendelijke en
energiezuinige technieken. Deze technieken staan op de limitatieve
technologieënlijst.
Deze lijst is sinds 8 mei 2018 gewijzigd. Voor een aantal technieken zijn er
aanpassingen en toevoegingen gebeurd. Wenst u advies over de
Ecologiepremie Plus of andere subsidiemogelijkheden, aarzel dan niet ons te
contacteren.
Benieuwd naar de aanpassingen aan de limitatieve technologieënlijst? 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

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

VLAIO ontwikkelingsprojecten op pilootschaal
Elke onderneming doorloopt voor een specifieke innovatie (product, proces
of dienst) een traject van research &ontwikkeling tot marktintroductie. Het
kan voorkomen dat er in een latere fase van het ontwikkelingstraject
behoefte is aan de uitbouw van een meer grootschalige pilootinstallatie en
het uitvoeren van een relatief uitgebreid testprogramma voor dat de
commerciële uitrol effectief kan worden opgestart. VLAIO lanceert daarom
een oproep voor ontwikkelingsprojecten op demoschaal.
Herkent u uw onderneming hierin en zou u dit type steun kunnen
gebruiken? Link

Nieuwe openstaande ESF oproepen
Het Europees Sociaal Fonds of kortweg het ESF ondersteunt Vlaamse
bedrijven om de arbeidsmarkt te versterken. Het ESF heeft momenteel een
aantal interessante nieuwe oproepen openstaan.
Wenst u meer info in verband met de verschillende oproepen? Link
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Innovation Service: raadpleeg PNO voor Innovation Calibration

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.
Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.
Vinden van partners voor uw
projecten.

PNO begeleidt reeds meer dan 30 jaar de innovatietrajecten van zowel
kleine als grote ondernemingen. Talloze factoren beïnvloeden de
ontwikkeling van een markt. Dit kunnen zowel interne factoren (relatieve
kracht van een organisatie) als externe factoren (concurrentiedynamiek
binnen een markt, de verandering van een markt door nieuwe
technologiegedreven bedrijfsmodellen, algemene winstgevendheid of de
beschikbaarheid van grondstoffen) zijn. De ervaring leert ons dat
ondernemers vaak ‘blinde vlekken’ hebben aangaande ontwikkelingen in
hun eigen markt. Wij kunnen u helpen deze te identificeren.
De PNO Innovation Calibration zorgt voor een grondige, structurele analyse
van uw visie, strategie, product-marktcombinatie of een andere
strategische eenheid. We zetten uw routes af tegen de actuele feiten en
trends krijgt u inzicht in de relatieve succeskansen van uw keuzes in de
dynamische markt van vandaag.
Meer details over onze service nodig? Link
RECREATE: Final Conference Review
Tijdens de Final Conference op dinsdag 12 juni 2018 werden de
belangrijkste resultaten en inzichten gedeeld van vijf jaar
beleidsondersteunend onderzoek voor de Europese Commissie in het
project RECREATE, met als thema’s: Climate Action, Resource Efficiency and
Raw Materials.
Meer informatie? Link

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

PNO wenst u een deugddoende vakantie
Tijd om de batterijen weer op te laden. De zomer en uw welverdiende
vakantie staan voor de deur. Ook tijdens de zomervakantie staat PNO klaar
om u te ondersteunen met strategisch innovatieadvies.
Wij wensen u alvast een zonnige zomer en een ontspannende vakantie
toe!

Een andere vraag over innovatie of subsidies?

www.pnoconsultants.com/be

Connecting ambitions

