OP ZOEK NAAR MEER KANSEN?
ANDERE PROJECTEN VINDT U HIER.
CROSSROADS2
SUSTAINABLE ENERGY

KMO/MKB-INNOVATIES - CO2 reductie - Energietransitie

CONNECTSME

KMO/MKB-INNOVATIES - Energietransitie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

CIRCULAIR ONDERHOUD

PROCESINDUSTRIE - circulariteit - economische haalbaarheid

PUUR NATUUR: 100% BIOBASED

TEXTIEL - Biogebaseerde additieven - Biopolymeren

FOKUS

FABRIEKEN VAN DE TOEKOMST - Innovatie-advies MKB/KMO in de maakindustrie

NANO4SPORTS

SPORT & TECHNOLOGIE - Sportfieldlabs - Sensoren

SYN-ERGIE

GOEDERENTRANSPORT - Multimodaal - Synchromodaal

AQUAVLAN2

AQUACULTUUR - Innovatieve visvoeders - Kringloopsluting

ENTOMOSPEED

INSECTENKWEEK - Automatisering - Eiwitbronnen

SMART TOOLING

ROBOTICA - Prototypes - Onderhoud

CROSSROADS

KMO/MKB-INNOVATIES - Topsectoren - Cross-sectoraal

CROSSCARE

ZORGINNOVATIE - Producten & diensten - Proeftuinen

LINK2INNOVATE

START-UPS - Sleuteltechnologieën - Prototyping

DE BLAUWE KETEN

MICRO-ALGEN - Kleurstoffen - Biobased economie

CO2 VOOR ENERGIEOPSLAG

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

KANSEN VOOR BEDRIJVEN
Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.
Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van
de Europese Unie, gericht op de samenwerking aan de
Vlaams-Nederlandse grens. Voor 2014-2020 voorziet
Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
De projecten die op deze en andere infofiches worden
gepresenteerd, ontvangen subsidie vanuit Interreg
Vlaanderen-Nederland. Binnen die projecten zijn er
mogelijkheden voor bedrijven zoals innovaties, advies of
coaching, waarbij de financiële ondersteuning varieert
van enkele duizenden euro's tot € 200.000.
Ook (samenwerkingsverbanden van) bedrijven met een
meer omvangrijk innovatieproject hebben kansen. Op
www.grensregio.eu staan voorbeelden van reeds goedgekeurde projecten waarin ondernemers participeren
zoals bijvoorbeeld Waterstofregio 2.0, IMPROVED en
Energy Efficiency (EnEf).

CrossRoads2
Sustainable
Energy

CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

Onze projectadviseurs helpen u graag inschatten waar
uw innovatie-ideeën best passen. U vindt hun contactgegevens op onze website bij Over Interreg (organisatie).

Innovatiekansen voor MKB/KMO
in energie en klimaat

BIO-HART

AROMATEN - Hulpbronefficiëntie - Biobased economie

www.grensregio.eu

Periode: 01.08.2020 – 31.12.2022

TRANS TECH DIAGNOSTICS

HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT

ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne film-cellen

ENERGIE

2

1

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?

CROSSROADS2 SUSTAINABLE ENERGY?

CrossRoads2 Sustainable Energy biedt het volgende aan:

CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE) is ontstaan uit het huidige CrossRoads2 en
legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie,
hernieuwbare energie, CO2-reductie en -captatie. Het project richt zich concreet op een
reductie van 200 ton CO2 per jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van
de ontwikkelde technologie. Ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk van een gemiddeld
gezin in Vlaanderen en Nederland bedraagt jaarlijks 20 ton CO2. Per innovatieproject,
waaraan minimaal één Vlaamse en één Zuid-Nederlandse onderneming deelneemt,
wordt een maximale subsidie van € 150.000 toegekend (50% van het totale
projectbudget).

•

•

•

Door middel van begeleiding en coaching op het gebied van partnermatching en
subsidiëring moedigt CR2SE Vlaamse en Nederlandse ondernemers aan om in de
grensregio duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan. Zeven betrokken partijen
van CrossRoads2 blijven aan boord en staan samen in voor de praktische realisatie. De
Vlaamse energiecluster Flux50 vervangt VITO en zorgt voor extra ondersteuning.

matchmaking: het samenbrengen van bedrijven (eventueel aangevuld met
kennisinstellingen) en het opzetten en begeleiden van Vlaams-Zuid-Nederlandse
consortia die samen projecten opzetten in het kader van een koolstofarme economie;
subsidie voor innovatieprojecten met een duidelijke focus op CO2-reductie: het
financieel ondersteunen van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen
ten minste één MKB uit Zuid-Nederland en ten minste één KMO uit Vlaanderen (50%,
maximaal € 150.000);
follow-up: een vervolg geven aan deze projecten en het proactief meedenken naar
vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis.

Het project zal naar verwachting 19 innovatieprojecten opleveren waaraan 38 MKB/
KMO-bedrijven deelnemen, binnen de sectoren chemie en materialen, agrofood, hightech
systemen, energiesystemen, systemen in de bouw, clean tech, biobased en circulaire
economie, logistiek en maintenance. Op die manier levert CR2SE een belangrijke bijdrage
aan de verdere verduurzaming van het economisch weefsel van de grensregio.
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WAARMEE REKENING HOUDEN?

Hoe dient u een projectaanvraag in?

•

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend
worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement:
www.webportal-stimulus.nl. Binnen de webportal is een
handleiding beschikbaar.

•

•

Meer info? Neem contact op!
Op www.crossroads2sustainableenergy.eu vindt u alle
contactpersonen per regio.

* Een projectpartner light is een partner in een Interreg-project, op wie dezelfde rechten
en plichten van toepassing zijn als gewone partners, maar dit enkel voor de periode dat
de organisatie deelneemt in een project. Vaak kunnen projectpartners light tot op enige
hoogte begeleid worden op administratief vlak, door de oorspronkelijke projectpartners.

de subsidie is specifiek bedoeld voor KMO/MKB-bedrijven in Vlaanderen en ZuidNederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland);
subsidie kan worden aangevraagd voor projecten met Technology Readiness Level
(TRL) 5 (prototype ontwikkeling) tot en met TRL 8 (demonstratie). Belangrijk is dat de
businesscase en de samenwerking goed omschreven worden in uw projectaanvraag;
bedrijven betrokken in innovatieprojecten worden gekoppeld als projectpartner light*.
Voor de steun is geen de-minimisverklaring vereist.

