OP ZOEK NAAR MEER KANSEN?
ANDERE PROJECTEN VINDT U HIER.
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIO-HART

CROSSROADS

AROMATEN - Hulpbronefficiëntie - Biobased economie

KMO/MBK-INNOVATIES - Topsectoren - Cross-sectoraal

CROSSCARE

ZORGINNOVATIE - Producten & diensten - Proeftuinen

LINK2INNOVATE

START-UPS - Sleuteltechnologiën - Prototyping

SMART TOOLING

ROBOTICA - Prototypes - Onderhoud

DE BLAUWE KETEN

MICRO-ALGEN - Kleurstoffen - Biobased economie

CO2 VOOR
ENERGIEOPSLAG

CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

TRANS TECH
DIAGNOSTICS

HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

PV OPMAAT

ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne film-cellen

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).

BIO-HART

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

Opschalen van technologie voor
conversie van lokale biomassa
in aromaten

www.grensregio.eu

Periode: 07.03.2016 - 06.03.2019

INNOVATIE
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BIO-HART?
Aromaten zijn één van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie: 40%
van de chemicaliën is aromatisch van aard. Op dit moment worden aromaten gewonnen uit aardolie. In BIO-HArT van Shared Research Center Biorizon werken 10 partners
aan de opschaling van technologie voor de productie van aromaten uit biomassa. Eind
2018 moet dit resulteren in werkende procesopstellingen om kilo’s proefmonsters te
produceren voor de ontwikkeling van (nieuwe) applicaties met de industrie.
Daarnaast worden de processen voor de vervaardiging van bio-aromaten verder geoptimaliseerd. Dit vermindert CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van aardolie, en
biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de industrie. De resultaten van
BIO-HArT zullen samen met de industrie verder worden doorontwikkeld om uiteindelijk te worden geïmplementeerd in nieuwe waardeketens.
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KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
BIO-HArT richt zich op de hele keten rond bio-aromaten: grondstofleveranciers,
chemische bedrijven en eindgebruikers. In het kader van de biomassaraffinage zal
bijvoorbeeld samengewerkt worden met grondstofleveranciers omtrent het leveren
en evalueren van lokale biomassabronnen. Proefmonsters van bio-aromaten kunnen
getest worden door bedrijven uit de aromaat-verwerkende industrie, bijvoorbeeld
polymeerproducenten, bedrijven gespecialiseerd in verf, coatings, inkt, lijm, hoogwaardige plastics, oplosmiddelen, enz.
U kan zich kosteloos aanmelden voor de Biorizon Community of inschrijven voor de
nieuwsbrief via www.biorizon.eu. Verder kan u deelnemen aan BIO-HArT gebruikersgroepen (deelname in expertsessies) of participeren in het BIO-HArT project (toegang
tot proefmonsters (stalen) voor evaluatiedoeleinden).
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WAARMEE REKENING HOUDEN?

MEER INFO?
NEEM CONTACT OP!
Biorizon/TNO - Ir. Nadine Wennersbusch
+31 (0)88 866 63 71
nadine.wennersbusch@tno.nl
www.biorizon.eu (research/current projects)

Voor deelname aan de gebruikersgroep wordt een kleine, marktconforme bijdrage
gevraagd. Proefmonsters worden geleverd aan bedrijven die een participatieovereenkomst afsluiten met BIO-HArT.

