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

PROCESINDUSTRIE - circulariteit - economische haalbaarheid

PUUR NATUUR:
100% BIOBASED

TEXTIEL - Biogebaseerde additieven - Biopolymeren

FOKUS

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

FABRIEKEN VAN DE TOEKOMST - Innovatie-advies MKB/KMO in de maakindustrie

NANO4SPORTS

SPORT & TECHNOLOGIE - Sportfieldlabs - Sensoren

KANSEN VOOR BEDRIJVEN

SYN-ERGIE

GOEDERENTRANSPORT - Multimodaal - Synchromodaal

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei.

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

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).

Circulair
Onderhoud

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

Een kleinere materiaal-voetafdruk van
de procesindustrie in de grensregio

www.grensregio.eu

Periode: 01.04.2019 – 31.03.2022

MILIEU
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CIRCULAIR ONDERHOUD?

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?

Verscheidene publieke en private partners werken samen, onder leiding van het
(Nederlandse) Kennis- en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi)
en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van
de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd
economisch voordeel te behalen.

Er is ruimte voor 8 projectpartners light* die in de verschillende deelprojecten een
bijdrage kunnen leveren. Samen met de betrokken bedrijven Evonik, Yara, Oiltanking
en I.Revitalise sta je in voor het ontwikkelen van nieuwe technieken, het testen
van ontwikkelde oplossingen en het opstellen van modellen. U kan zich hiervoor
doorlopend aanmelden.

Via praktijkonderzoek en demonstraties zoekt Circulair Onderhoud naar innovatieve
oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties
en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo wordt gekeken naar hergebruik van
elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van
weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe reinigingstechnieken die afvalwater en
gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen.

De mogelijke voordelen bij deelname:
• Uw organisatie wordt betrokken in een actief netwerk dat zich richt op het
verduurzamen van het onderhoud in de procesindustrie.
• Het marktaanbod van uw organisatie wordt vergroot met circulaire oplossingen.
Voor deelname aan het project is het beschikbaar budget voor grote ondernemingen
in totaal € 256.038 en voor kleine ondernemingen € 307.246.

Verder worden nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld voor de
onderhoudsbranche van de procesindustrie. Hierbij staat telkens de vraag centraal
of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor
ondernemingen.
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WAARMEE REKENING HOUDEN?

MEER INFO?
NEEM CONTACT OP!

Bij deelname zijn de normen en richtlijnen van het subsidieprogramma Interreg
Vlaanderen-Nederland van toepassing.

KicMPi – Leendert Schouten
Leendert Schouten +31 (0)6 551 64811
leendert.schouten@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 oorspronkelijke projectpartners.

