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KANSEN VOOR BEDRIJVEN

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrij-
dende 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 infofi ches worden 
gepresenteerd, ontvangen subsidie vanuit Interreg 
Vlaanderen-Nederland. Binnen die projecten zijn er 
mogelijkheden voor bedrijven zoals innovaties, advies of 
coaching, waarbij de fi nanciële 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 goed-
gekeurde projecten waarin ondernemers participeren 
zoals bijvoorbeeld Waterstofregio 2.0, IMPROVED en 
Energy Effi  ciency (EnEf).

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

AQUAVLAN2
Duurzame aquacultuur

Periode: 01.10.2016 - 30.09.2019

NANO4SPORTS SPORT & TECHNOLOGIE - Sportfi eldlabs - Sensoren

AQUAVLAN2 AQUACULTUUR - Innovatieve visvoeders - Kringloopsluting

ENTOMOSPEED INSECTENKWEEK - Automatisering - Eiwitbronnen

SYN-ERGIE GOEDERENTRANSPORT - Multimodaal - Synchromodaal

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

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 - Kleurstoff en - Biobased economie

CO2 VOOR
ENERGIEOPSLAG CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

BIO-HART AROMATEN - Hulpbroneffi  ciëntie - Biobased economie

TRANS TECH 
DIAGNOSTICS HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne fi lm-cellen

Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INNOVATIE



WAARMEE REKENING HOUDEN?
De ondernemingen voor wie een voucheronderzoek wordt uitgevoerd, ontvangen ‘de 
minimis’-steun.* 

De vouchers kunnen enkel aangevraagd worden onder begeleiding van een Aqua-
vlan2 projectpartner. Er is een gedetailleerd reglement opgemaakt voor dit voucher-
systeem. Dit kan u opvragen bij de projectleider stefan.teerlinck@inagro.be.

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Naast sectorgericht onderzoek biedt het project mogelijkheden aan individuele 
ondernemers met bedrijfsspecifi eke vragen binnen één van de vier onderzoeks-
thema’s. Via een vouchersysteem krijgt u als bedrijf de unieke kans om uw vraag te 
laten beantwoorden door één of meer projectpartners. De projectpartners bekijken 
wie het meest geschikt is om uw kennisvraag, industrieel onderzoek, experimentele 
ontwikkeling, haalbaarheidsstudie, marktonderzoek, begeleidingstraject uit te 
voeren. Zo wordt de sector verder uitgebouwd en versterken bestaande bedrijven 
hun concurrentievermogen op wereldschaal.
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AQUAVLAN2?

Aquavlan2 ondersteunt bedrijven uit de grensregio in de aquacultuur- en 
glastuinbouwsector met technische innovatie. Zo zet het in op verdere ondersteuning 
en ontwikkeling van aquacultuur in Europa. Kennisdeling en de zoektocht naar betere 
en duurzamere teelttechnieken staan centraal in het project. Uitdagingen waarmee de 
sector en individuele bedrijven geconfronteerd worden, vormen de basis voor het the-
matische onderzoek. De projectpartners werken samen rond vier topics: sluiten van 
kringlopen binnen de zoetwateraquacultuur, sluiten van kringlopen in de maricultuur, 
preventie van grondsmaak in de aquatische producten en zoeken naar nieuwe voe-
ders voor schelpdieren en vissen.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

Inagro vzw - Stefan Teerlinck   
+32 (0)51 27 33 89  
stefan.teerlinck@inagro.be
http://leden.inagro.be/Artikel/guid/2529/type/1

* De de-minimisregelgeving houdt in dat een onderneming binnen drie belas-

tingjaren niet meer dan € 30.000 aan overheidssteun in de vorm van subsidies 

e.d. mag ontvangen, inclusief de steun die u binnen Aquavlan2 krijgt.


