
www.grensregio.eu

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).

SYN-ERGIE
SYNchromodaal en enERGIE-effi  ciënt 
goederentransport op de corridor 
West-Vlaanderen-Antwerpen-
Limburg (NL)

Periode: 01.01.2017 - 31.12.2019

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 MILIEU



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

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

e.d. mag ontvangen, inclusief de steun die u binnen SYN-ERGIE krijgt.

WAARMEE REKENING HOUDEN?
Mogelijk zal voor bepaalde activiteiten een de-minimisverklaring* gevraagd worden.

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
 • Benieuwd naar de potenties van spoor en binnenvaart voor uw bedrijf? Wees dan 

één van de early believers in onze grensoverschrijdende community van verladers 
en logistieke dienstverleners en maak mee werk van een nieuw multimodaal 

 transportaanbod op de corridor West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL).
 • Mag het voor u gerust nog een stapje verder gaan? Ontdek dan wat synchro-

 modaal vervoer voor uw bedrijf kan betekenen tijdens één van de interactieve 
workshops en demosessies.

 • Of denkt u liever zelf mee na over hoe een goede synchromodale planningstool 
eruit ziet? Neem dan deel aan één van onze werkgroepen waarin een nieuwe  
demonstratietool wordt ontwikkeld. 
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SYN-ERGIE?

Het project ‘Oost-West Poort’ uit Interreg IV zette de eerste stappen naar een duur-
zamer goederentransport en toonde aan dat samenwerking tussen bedrijf en trans-
porteur resulteert in effi  ciënter wegtransport met een hogere beladingsgraad, betere 
prijsvoorwaarden en een betere service. ‘SYN-ERGIE’ bouwt verder op deze resultaten 
en legt enerzijds opnieuw de focus op het optimaliseren van de beladingsgraad en 
anderzijds op de promotie van multi- en synchromodaal transport zodat alternatieve 
transportmodi gangbaar worden. Zo krijgt de markt de nodige duw in de rug om een 
concurrentieel transportaanbod via spoor, binnenvaart en/of estuaire vaart te realise-
ren. Verladers, logistieke dienstverleners, terminaloperatoren en andere belangrijke 
actoren zoals de havenbedrijven worden verder samengebracht. 
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

POM West-Vlaanderen
Transport en Logistiek - Jeroen Daese   
+32 (0)476 83 78 94
jeroen.daese@pomwvl.be
www.project-synergie.eu


