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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.

In deze nieuwsbrief:
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Innovation Service: INNOVATION INTELLIGENCE
VLAIO-oproep: Clean Power for Transport
Infosessies van Sport Vlaanderen en PMV
Nieuwe investeringssubsidie voor windmolens
Vlaamse regering voorziet 280 miljoen euro extra voor R&D

Innovation Service: raadpleeg PNO voor INNOVATION INTELLIGENCE

Hoe kunnen wij u
helpen?
Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.
Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

PNO Consultants is een absolute expert als het aankomt op het begeleiden
van uw innovatietraject. We helpen al meer dan 30 jaar kleine, middelgrote
en grote ondernemingen bij het uitwerken van hun innovatieve ideeën. Aan
de hand van onze Innovation Intelligence service kunnen wij u helpen bij het
uitwerken van een systematische innovatiestrategie en zo uw ambitieuze
ideeën vertalen tot projecten. PNO Consultants heeft op basis van jarenlange
ervaring hiervoor een succesvolle methode ontwikkeld.

Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.

Heeft u een innovatief idee? Klik dan zeker even door naar Link

Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.

Jaarlijkse VLAIO-oproep: Clean Power for Transport (CPT)
projectsubsidie

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

Naar aanleiding van het Vlaamse actieplan “Clean Power for Transport (CPT)”
organiseert VLAIO, inmiddels reeds voor het derde jaar op rij, een jaarlijkse
oproep. Met deze oproep wenst de Vlaamse overheid de doorbraak van
milieuvriendelijke voertuigen te bevorderen aan de hand van een financiële
tegemoetkoming. Deze call richt zich specifiek op alternatieve brandstoffen,
alternatieve energiebronnen, milieuvriendelijke voertuigen en alle
infrastructuur die bij de voorgenoemde drie punten komt kijken. Deze
oproep staat momenteel open tot 5 oktober 2018.
Voor meer tekst en uitleg kan u doorklikken naar onze website. Link

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

Connecting ambitions
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Nieuwe infosessies van Sport Vlaanderen in samenwerking met
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)
Net als in 2017 organiseert Sport Vlaanderen, in opdracht van de Vlaamse
Regering, opnieuw haar jaarlijkse oproep voor de subsidies bovenlokale
sport- en topsportinfrastructuur. In 2018 werd er reeds 22.6 miljoen euro
aan 47 projecten uitgereikt. PNO begeleidde het voorbije jaar succesvol één
van deze bovenlokale projecten om een nieuwe tennisinfrastructuur op te
zetten in Bilzen. Naast deze subsidie bestaan er nog een brede waaier aan
financieringsvormen voor uw sportgerelateerde projecten. Om deze toe te
lichten, organiseren Sport Vlaanderen en PMV een aantal infosessies. De
infosessies vinden plaats op 1 oktober in het VAC te Leuven en op 24
oktober in het VAC te Gent.
Wenst u meer informatie? Link

Wegwijs maken in
subsidiemogelijkheden.

Kleine en middelgrote windmolens krijgen een investeringssubsidie
in België

Trainingen over subsidies en
aanvraagtrajecten.

Vanaf 2018 zal België subsidies uitreiken aan projecten die investeren in
kleine en middelgrote windmolens. Met het windplan “Windkracht 2020”
moet investeren in kleine en middelgrote windmolens gestimuleerd
worden via een financiële tegemoetkoming. Voor deze investeringssubsidie
is er een jaarlijks budget voorzien van 4.2 miljoen euro. Dit bedrag zal
verdeeld worden over de meest duurzame en efficiënte projecten.

Schrijven van het volledige
aanvraagdossier.
Ondersteunen bij rapportering
en controles achteraf.
Vinden van partners voor uw
projecten.

Wenst u meer uitleg over deze nieuwe subsidie? Link

De Vlaamse regering voor 280 miljoen euro extra voor R&D

Innovation Place
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innoverende projecten op touw
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www.innovationplace.eu

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

Minister-president Geert Bourgeois heeft bekend gemaakt dat de Vlaamse
regering in 2019 maarlieft 280 miljoen euro extra zal investeren in
onderzoek en ontwikkeling. Deze middelen zullen verdeeld worden over
verschillende doelen zoals wetenschappelijk onderzoek bij FWOVlaanderen, industriële onderzoeksfondsen, kmo’s, de speerpuntclusters
en ten slotte het nieuwe technologiefonds “Flanders Future Techfund”.
Voor meer details kan u terecht op onze website. Link

Een andere vraag over innovatie of subsidies?

www.pnoconsultants.com/be

Connecting ambitions

