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NANO4SPORTS SPORT & TECHNOLOGIE - Sportfieldlabs - Sensoren

AQUAVLAN2 AQUACULTUUR - Innovatieve visvoeders - Kringloopsluting

ENTOMOSPEED INSECTENKWEEK - Automatisering - Eiwitbronnen

SYN-ERGIE GOEDERENTRANSPORT - Multimodaal - Synchromodaal

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

PUUR NATUUR:
100% BIOBASED TEXTIEL - Biogebaseerde additieven - Biopolymeren

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

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 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 goed-
gekeurde projecten waarin ondernemers participeren 
zoals bijvoorbeeld Waterstofregio 2.0, IMPROVED en 
Energy Efficiency (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).

FOKUS
Fabriek van de toekomst
Ontwikkelen uit Kennisbundeling
en Samenwerking

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2020

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 CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

BIO-HART AROMATEN - Hulpbronefficiëntie - Biobased economie

TRANS TECH 
DIAGNOSTICS HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne film-cellen

INNOVATIE



© Sirris

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

jaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun in de vorm van subsidies

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

WAARMEE REKENING HOUDEN?
De-minimisverklaring*, of verklaring inzake eerder met EU-steun verkregen 
innovatieadviesdiensten.

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Bedrijven kunnen gebruik maken van de voorziene infrastructuur om innovaties te
ontwikkelen en te implementeren. Er wordt een trechtermethode toegepast waarbij
de procedure start bij 200 bedrijven die een webbased scan laten uitvoeren. Daarna
vinden 150 persoonlijke detailleringsgesprekken plaats met één van de projectpart-
ners. Daaropvolgend kunnen 75 ondernemingen deel uitmaken van interactieve
workshops. Ten laatste worden 35 individuele trajecten in de verschillende praktijk-
labs ondergebracht waarna de output van dit proces resulteert in een concreet en
individueel implementatieplan. Met behulp van een toegangsbiljet kan een maak-
bedrijf een kant en klaar ‘op maat gemaakt’ implementatie plan laten opstellen met 
een waarde van 10.000 euro.
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FOKUS?

In de grensregio wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke transformatie naar een
meer digitale industrie. Fokus vloeit direct voort uit de TOP van eind 2016 waar Neder-
land en Vlaanderen zich engageerden in de samenwerkingsagenda hightech om de
activiteiten rond de Fabriek van de Toekomst in beide landen aan elkaar te verbinden.
Zo verknoopt Fokus kennis, faciliteiten en technologieën door zeven kennislabs in
Nederland en Vlaanderen intensief te laten samenwerken. Daarvoor bundelen indus-
triepartners zoals Agoria, FME, HighTech NL, Brainport Industries en kennisinstellingen
Sirris, Flanders Make, KU Leuven campus Brugge, Open Manufacturing Campus en
TNO de krachten.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

Sirris
Advanced Manufacturing – Peter ten Haaf
+32 (0)498 91 93 54
peter.tenhaaf@sirris.be


