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Voucherregeling –
partners buiten project





Daadwerkelijke 
samenwerking





Recap

● Verschillende samenwerkingsvormen mogelijk 

– binnen en buiten partnerschap

● Later instappen kan  

● Staatsteun op eerste en 2de niveau eenvoudig 

afgedekt (art 20 en art 20bis AGVV)

● In alle SD’s mogelijk (maar sommige iets 

explicieter)



What’s in it for me?



Troeven voor bedrijven

● Netwerk

● Toegang tot buitenlandse markt

● Gratis publiciteit

● Voorsprong

● IP – Intellectuele eigendom 

● 50% subsidie



Wat kan je van ons verwachten?

- 50% subsidies voor gemaakte kosten 

- Grote bedrijven enkel in SD’s B1 (energie-efficiëntie en 
vermindering broeikasgassen; B2 (hernieuwbare energie) 
en A1 (innovatie), onder voorwaarden

- Eenvoudig kosten declareren (maar moeilijker 
gaat ook)

- Vast uurtarief (vandaag: B: € 53,06 - NL: € 57,24)

- Forfait voor andere kosten (40%)

- Voorfinanciering mogelijk 



Wat verwachten wij?

● Engagement tijdens en na project

● Minimale verplichtingen (communicatie, 
rapportage, financiële administratie ...)

● Geen onderneming in moeilijkheden



Contacteer je projectadviseur

www.grensregio.eu/over-interreg/organisatie





CrossRoads 
bedrijfsregeling

Yves Ozog – Bedrijfsadviseur VLAIO



Partners - Achtergrond



Achtergrond

Ondersteuning van kansrijke innovaties over de Vlaams – Nederlandse grens

2010-2014: 75 bedrijven in 25 projecten
2016-2019: 200 bedrijven in 50 projecten

2020-2022: focus op projecten met impact op CO2-uitstoot reductie



Wat doen we

Matchmaking – partner zoeken over de grens

Subsidies voor innovatieprojecten

Begeleiding tijdens en na het innovatieproject



Maatschappelijke transitiedomeinen

Duurzaam gebruik energie

Duurzaam gebruik grondstoffen

Gezondheidszorg

Industrie 4.0 / Digitalisering



Voorbeelden



Wat kan je aanvragen

Subsidies voor innovatieprojecten

• Ontwikkelen en demonstreren prototypes van nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan 
maatschappelijke transitiedomeinen

• Samenwerkingsverband met minimaal één MKB uit Zuid-Nederland en één KMO uit Vlaanderen

• 50% subsidies tot maximaal €250.000,- per project

• Subsidiabel: personeelskosten, kosten voor externe diensten en goederen

• Maximaal 24 maanden doorlooptijd 



Wie komt in aanmerking

1. KMO/MKB die voldoen aan EU definitie

Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet 
van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Een onderneming die vaststelt dat zij op het laatst afgesloten boekjaar de criteria overschrijdt, verliest 
de hoedanigheid van kmo (of van ko) slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee 
opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.



Wie komt in aanmerking

2. Geen onderneming in moeilijkheden 

BASIS: Een kmo/mkb is OIM wanneer uit de laatst afgesloten jaarrekening, al of niet neergelegd, 
van de steun aanvragende onderneming blijk dat:
Eigen vermogen (EV) KLEINER is dan 50% van geplaatst kapitaal (GK)

Uitzondering: 

Een kmo/mkb die minder dan 3 jaar bestaat kan geen OIM zijn. 



Wie komt in aanmerking

3. Gevestigd zijn in deze regio



Wie komt in aanmerking

4. Kennisinstellingen / Grote ondernemingen

• Niet als ontvangende projectpartner
• Wel als externe dienstverlener op basis van offerte

• Kunnen wel deelnemen als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie)



Wat komt in aanmerking

Criteria

• Innovatief karakter van het project

• Economische impact

• Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen

• Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking

• Kwaliteit van de aanvraag

• Competenties van de uitvoerders



Hoe aanvragen

Calls vanaf 2023 - 2026

• +/-10 miljoen euro budget totaal 

• Meerdere calls per jaar

• Rangschikking op basis van score op criteria

• Toekenning op basis van rangschikking en beschikbare middelen

Aankondiging oproepen via Interreg Vlaanderen-Nederland 
en projectpartners



Contact
Noord-Brabant Paul Gosselink BOM pgosselink@bom.nl

0031615249863

West-Brabant Stefan van Seters REWIN s.vanseters@rewin.nl
0031624267866

Zeeland Rosco Ephraïm Economische Impuls 
Zeeland

roscoephraim@impulszeeland.nl
0031630677186

Nederlands Limburg Jorg van der Meij LIOF jorg.vander.meij@liof.nl
0031621313004

Zuid-Holland Marit Kuypers-van 
Meurs

Innovation Quarter marit.kuypers@innovationquarter.nl
0031612228533 

Vlaanderen Yves Ozog VLAIO Team 
Bedrijfstrajecten vzw

yves.ozog@vlaio.be
0032474366074

Communicatie Marie-Céline 
Tersago

VLAIO Team 
Bedrijfstrajecten vzw

marie-celine.tersago@vlaio.be
0032472652878

Algemeen Jordy Verdickt Interreg Vlaanderen-
Nederland

Jordy.VERDICKT@grensregio.eu
0032472661665


