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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 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).

ConnectSME
Zes proeftuinen zetten in op 
beloftevolle innovaties van MKB/KMO 
om klimaatdoelstellingen te behalen 

Periode: 01.04.2019 – 31.03.2022

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

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 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

CROSSROADS2 
SUSTAINABLE ENERGY KMO/MKB-INNOVATIES - CO2 reductie - Energietransitie

CONNECTSME KMO/MKB-INNOVATIES - Energietransitie

CIRCULAIR ONDERHOUD PROCESINDUSTRIE - circulariteit - economische haalbaarheid

Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ENERGIE



WAARMEE REKENING HOUDEN?
Elk project moet een grensoverschrijdende samenwerking zijn. Nederlandse MKB-en 
testen hun innovatief product bij een Vlaamse proeftuin en de Vlaamse KMO’s de-
monstreren hun product bij een Nederlandse proeftuin.
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CONNECTSME?

ConnectSME wil bedrijven connecteren met zes proeftuinen in de grensregio die 
sterk inzetten op duurzame ontwikkeling. Thorsite (VITO), Snowball (Xvent), Green 
Energy Park in Vlaanderen, The Green Village (TU Delft), Metalot Future Energy Lab (TU 
Eindhoven) en Brainport Smart District in Nederland pionieren door hun infrastructuur 
te verbinden aan beloftevolle innovaties en zo drempels voor samenwerking tussen 
clusters en regio’s weg te nemen.

Via een vouchersysteem zullen 36 bedrijven ondersteund worden om hun product of 
dienst te testen. Hierbij zal grensoverschrijdende samenwerking maximaal gefaciliteerd 
en ondersteund worden, waarbij kwalitatieve matches gevormd worden met partijen 
over de grens. Deze trajecten staan toe feedback te krijgen op basis van het werkelijke 
gebruik van de technologie. De inzichten die hier ontstaan leiden tot verdere 
verfijningen van het product en verhogen de kansen op commercieel succes. Daarnaast 
worden de producten ook per proeftuin voorgesteld aan een breed publiek om zo de 
kenbaarheid van de producten te verhogen. De beoogde uitkomst biedt zowel een 
belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen als een economische meerwaarde in 
de vorm van meer omzet en meer tewerkstelling in de grensregio.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

info@connectsme.eu 

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
In de eerste fase worden 36 innovatietrajecten geselecteerd (zes per proeftuin), 
die elk een ‘in-kind’ voucher ontvangen t.w.v. €10.000. Deze ‘in-kind’ voucher wordt 
gebruikt om studieactiviteiten door de projectpartner te financieren die de impact 
en toegevoegde waarde van een integratie van de technologie in de proeftuin 
analyseren. Na deze analyse, worden er in totaal 18 (drie per proeftuin) projecten 
geselecteerd voor de tweede ‘integratie’ voucher van €40.000. Met deze tweede ‘in-
kind’ voucher worden de 18 geselecteerde projecten ondersteund bij de integratie 
van hun technologie op de proeftuin door de projectpartners, en worden de 
pilotdemonstratieprojecten tot uitvoering gebracht op de proeftuinen.


