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DE BLAUWE KETEN MICRO-ALGEN - Kleurstoffen - Biobased economie

CROSSROADS KMO/MBK-INNOVATIES - Topsectoren - Cross-sectoraal

CROSSCARE ZORGINNOVATIE - Producten & diensten - Proeftuinen

LINK2INNOVATE START-UPS - Sleuteltechnologiën - Prototyping

SMART TOOLING ROBOTICA - Prototypes - Onderhoud

CO2 VOOR
ENERGIEOPSLAG CO2-OMZETTING - Ontwikkeling - Duurzame energie

BIO-HART AROMATEN - Hulpbronefficiëntie - Biobased economie

PV OPMAAT ZONNEPANELEN - Integratie bouw - Dunne film-cellen

TRANS TECH 
DIAGNOSTICS HART EN VATEN - Demonstrator - Diagnostische kit

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).

SMART 
TOOLING
Innovatieve roboticatoepassingen voor 
maintenance in de procesindustrie

Periode: 01.09.2016 - 31.08.2019

Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling INNOVATIE



WAARMEE REKENING HOUDEN?
De 32 actief betrokken ondernemingen die geen partners of projectpartner light zijn, 
dienen een de-minimisverklaring** aan te leveren. 

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan om en bij de 50 concrete robottoepas-
singen. Hiervoor zoekt Smart Tooling KMO/MKB bedrijven die in samenwerking met 
kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen:

• 8 service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van   
  procesindustrie worden als projectpartner light* ingeschakeld voor het faciliteren 
  van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget 
  voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
• 16 KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de 
  daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of 
  concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 
  50% gesubsidieerd wordt.
• 32 ondernemingen worden actief betrokken in de innovatieclusters, maar krijgen 
  geen geldelijke steun.
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SMART TOOLING?

Ki<|MPi ontwikkelt samen met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland innovatie-
ve roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Deze prototypes 
van robots en tools moeten het onderhoud in de procesindustrie veiliger, goedkoper, 
schoner en efficiënter maken.

De ontwikkeling gebeurt in 6 tot 8 op te richten innovatieclusters via samenwerking 
met kennisinstellingen en 2 grote spelers in de procesindustrie. De kennisinstellingen
voorzien in kennis ter ondersteuning van de ontwikkeling van prototypes, asset 
owners (eigenaren van de installaties in de procesindustrie) bieden een reële test-
omgeving.
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

Ki<|MPi - Jan Mol
+31(0)6 455 76794 
jan.mol@kicmpi.com 
www.kicmpi.com

* Een projectpartner light is een 

partner in een Interreg-project, op 

wie dezelfde rechten en plichten van 

toepassing zijn als gewone partners, 

maar dit enkel voor de periode dat de 

organisatie deelneemt in een project. 

Vaak kunnen projectpartners light tot 

op enige hoogte begeleid worden op 

administratief vlak, door de oorspron-

kelijke projectpartners.

** De de-minimisregelgeving houdt in 

dat een onderneming binnen drie be-

lastingjaren niet meer dan € 200.000 

aan overheidssteun in de vorm van 

subsidies e.d. mag ontvangen, in-

clusief de steun die u binnen Smart 

Tooling krijgt.


