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INNOVATIE- EN SUBSIDIENIEUWS
PNO Consultants
PNO Consultants is Europees
marktleider in ondersteuning
van bedrijven en organisaties bij
begeleiden van innovatie en
optimaal inzetten van subsidies.
U kunt hierbij gebruik maken
van onze jarenlange ervaring en
gedetailleerde kennis.

Hoe kunnen wij u
helpen?
Innovatiebegeleiding met
business intelligence,
benchmarking, roadmapping,
marktverkenningen, business
plannen , …
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.

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

www.innovationplace.eu

In deze nieuwsbrief:
-

LIFE aanvraag? PNO verhoogt uw kansen op succes!
Nieuwe mogelijkheden voor interregionale innovatieprojecten
Testimonial Avnet Logistics: 140 extra jobs en € 1 miljoen subsidie
PNO Consultants: ontdek ons nieuw online magazine
PNO wenst u prettige eindejaarsfeesten

LIFE aanvraag? PNO verhoogt uw kansen op succes!
LIFE is het Europese subsidieprogramma voor milieuzorg
klimaatverandering. De aanvraagprocedure gebeurt in twee stappen.

en

Van de 24 projectaanvragen voor LIFE stage 1 die PNO in 2018 heeft
ingediend, zijn er 19 goedgekeurd!
Bent u geïnteresseerd in het aanvragen van een LIFE subsidie? Bij PNO zit
u aan het juiste adres!

Interregionale innovatieprojecten
kunststofsector mogelijk

binnen

de

chemie-

en

Catalisti (de Vlaamse speerpuntcluster voor chemie en kunststoffen),
Greenwin (de Waalse innovatiecluster voor duurzame technieken en de drie
regionale overheidsorganisaties VLAIO , SPW Recherche en Innoviris
hebben een uniek akkoord ondertekend. Dit maakt het mogelijk om ook
gezamenlijke innovatieprojecten van ondernemingen en kennisinstellingen
uit de verschillende regio’s te ondersteunen.
Voor dit nieuwe type van interregionale samenwerking werden twee
indieningsmomenten vastgelegd:
-

Deadline voor oproep 1: 28 januari 2019

-

Deadline voor oproep 2: 29 april 2019

Meer informatie over de mogelijkheden? Link
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1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10

www.pnoconsultants.com
info@pnoconsultants.be
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Testimonial Avnet Logistics: 140 extra jobs en € 1 miljoen subsidie
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Dries Vaes, Operations Director bij Avnet Logistics (Tongeren), deed een
beroep op PNO Consultants om Avnet Logistics te begeleiden in haar
subsidietrajecten.
“Zoals in meerdere Amerikaanse multinationals is snelheid van uitvoering
en realisatie essentieel in het decision making process. PNO Consultants
heeft in deze een erg grote bijdrage geleverd aan de toekenning en
realisatie van dit significant STS dossier. Door hun expertise ter zake, hun
kwalitatief hoogstaande uitvoering en vooral de snelheid van uitvoering
werd een positieve samenwerking met Avnet en Vlaio gerealiseerd.
Persoonlijk werk ik graag samen in een opzet van partnerships, PNO
Consultants werkt hierin nauw samen op een zeer professionele manier.
Gezien de kennis en het opgebouwde vertrouwen met PNO zal m’n
voorkeur uitgaan naar PNO bij een eventueel volgend dossier.”
Meer informatie over dit succesverhaal? Link

PNO Consultants: ontdek ons nieuw online magazine!
We hebben u geholpen bij het verkrijgen van een subsidie of hebben u
misschien advies gegeven over uw innovatieplannen. Onze specialisten
gaan altijd voor de best mogelijke resultaten. We nodigen u van harte uit
hun verhalen te lezen: het geeft u een nog betere indruk van wie we zijn en
wat we doen. En als u meer wilt weten over een van de onderwerpen in dit
gloednieuwe bedrijfsmagazine, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen.
Bent u geïnteresseerd in onze verhalen, lees hier meer! Link

PNO wenst u prettige eindejaarsfeesten!

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

Aan het einde van het jaar danken wij u voor het vertrouwen en de
aangename samenwerking. Ook in 2019 staan wij klaar om u te
ondersteunen met innovatie- en subsidieadvies.

www.innovationplace.eu

Wij wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Contact
Excelsiorlaan 51
1930 Zaventem
+32 (0)2 613 31 10
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Een andere vraag over subsidies of innovatie?

www.pnoconsultants.be!

Connecting ambitions

