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CrossRoads2

Yves Ozog
Grensoverschrijdend samenwerken tussen kmo/mkb’s



Wat doet CrossRoads2

HaalbaarheidsstudiesMatchmaking

Follow-upInnovatieprojecten



Voorwaarden deelname CrossRoads2

Zeeland

West-

Vlaanderen Oost-

Vlaanderen

Antwerpen

Noord-Brabant

Limburg 

(NL)

Limburg 

(B)Vlaams 

Brabant

• KMO/MKB regeling

• Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking

• Economische impact

• Innovatief karakter

• Competenties uitvoerders

• Kwaliteit van de aanvraag



Meer informatie CrossRoads2

CrossRoads2 stand: 37

Contact Yves Ozog: 0032 4743660

www.crossroads2.eu

http://www.crossroads2.eu/


Vragen?



2B Connect

Elke Van den Broeke
Biodiversiteit op bedrijventerreinen



Waarom?







Doelstelling op bedrijventerrein

Realiseren van een verhoogde biodiversiteit in de 

grensregio door een nauwe samenwerking met 

bedrijven.

● Concrete maatregelen op 135 ha

● 75 planten- en diersoorten worden bevoordeeld



Hulp voor bedrijven

● 35 opgeleide adviseurs

- opmaken beheerplan

- administratie, tijdelijke natuur

- …



Tools voor bedrijven

● Rekentool: 

> kosten vergelijken: ecologisch <> traditioneel 

groenbeheer en –inrichting

● Biodiva-scan:

> Verbeteringstraject 

management



Inspiratie?

● Event: 22 oktober, Circuit Zolder

● Website: www.2b-connect.be > Zelf aan de slag

● Volg ons via Facebook of nieuwsbrief

http://www.2b-connect.be/
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GIST
Growing Industry through a Sustainability Transition

Annick Vastiau
Overbrug de ’valley of death’



Het vermarkten van innovaties

Veel innovatieve ondernemers komen de zogeheten

Valley of Death tegen. Innovatieve ondernemers komen

er in terecht als zij de R&D fase achter zich hebben en

zich richten op het in de markt zetten van hun product.



Valley of death



Technology Readiness Level (TRL)

GIST richt zich 

op innovatieve 

technologieën die 

zich bevinden op 

TRL-niveau 6 á 

7, en die in aan-

merking komen 

voor markt-

introductie. 



GIST steunmodel

 Haalbaarheidsstudies:

 HBS-light studie: kost tussen 15 en 30k€, 
uitvoering binnen 6 maanden

 FEED studie: kost tussen 30 en 240k€, 
uitvoering binnen 12 maanden

 Subsidie: 50% van de kost van de derde 
(externe) partij 

 Grensoverschrijdend is niet verplicht!

 Mogelijke thema’s: energie, circulaire 

economie, water,…



5de oproep

 opent 16/1/2020, deadline 15/03/2020

 Indienen via: aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com

mailto:aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com


Evaluatiecriteria voor de GIST-aanvragen

 Competentie van de aanvrager, 20%

 Kwaliteit van het projectplan, 20%

 Ecologische impact, 20%

 Economische impact, 40%

 Toewijzingsproces: check voor ontvankelijkheid, 

adviesraad, stuurgroep



De GIST project partners tot uw dienst!

 Cleantech Flanders, projectbeheer

 Gemeente Rotterdam

 Cleantech Delta



Contact

 Nederland: 

e.prins@cleantechdelta.nl; j.stok@rotterdam.nl;  

geertkooistra@erac.nl; marjoleinalberts@erac.nl

 Vlaanderen: 

frans.snijkers@cleantechflanders.com

marc.decoster@pnoconsultants.com

mailto:e.prins@cleantechdelta.nl
mailto:j.stok@rotterdam.nl
mailto:geertkooistra@erac.nl
mailto:marjoleinalberts@erac.nl
mailto:Frans.snijkers@cleantechflanders.com
mailto:marc.decoster@pnoconsultants.com


Vragen?



FOKUS

Frank Donders & Walter Auwers
Samen op weg naar de fabrieken van de toekomst ! 

(4.0)



Samen slimmer



*200 KMO/MKB-ondernemingen die de webbased scan invullen

*150 detailleringsgesprekken 

*75 KMO/MKB-ondernemingen bij de clusters/leren van elkaar netwerken.

*35 individuele trajecten hulp van een toegangsbiljet





Wat is er al gebeurd sinds 1 mei 2018!

30  keer

15 keer en afspraken 

2 clusters in de maak 

met 14 bedrijven

nu één in de pipeline

5 labo’s hebben geïnvesteerd





www.defabriekvandetoekomst.eu



Vragen?



Grensinfovoorziening

VL-NL

Sandra Vrijenhoek



Grensinfovoorzieningen VL-NL

https://mediastock.vdab.be/iDzcFyneYg
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