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Realisatie van bouwelementen met 
toepassing van dunne film 
zonnecellen
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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).

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.

www.grensregio.eu

Europees Fonds voor Regionale OntwikkelingEuropees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ENERGIE



WAARMEE REKENING HOUDEN?
Bedrijven betrokken in haalbaarheidsstudies of innovatieprojecten worden gekop-
peld als projectpartner light*. Voor de steun is geen de-minimisverklaring vereist.

KANSEN VOOR UW BEDRIJF?
Uw bedrijf heeft de kans om als projectpartner light* producten mee te definiëren en 
de resultaten ervan te volgen. Zowel KMO/MKB bedrijven als grote ondernemingen 
kunnen participeren. 

Bedrijven die actief als partner aan projectdoelen kunnen bijdragen komen in aan-
merking voor een projectbijdrage. Het bijdragepercentage ligt voor KMO/MKB op 
50% en voor grote bedrijven op 40%. Voor MKB/KMO-bedrijven is in totaal € 360.000 
beschikbaar, voor grote ondernemingen komt dit op € 140.000. 
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PV OPMAAT?

PV OpMaat onderzoekt en demonstreert toepassingen van fotovoltaïsche (PV) dunne 
film in bouwelementen. Het  is een samenwerkingsproject van 8 kennisinstellingen 
(TNO, ECN, TU/e, IMEC, Jülich GmbH, KU Leuven, UHasselt en Zuyd Hogeschool) om 
integratie van PV in gebouwen esthetischer, efficiënter en goedkoper te maken. Het 
project richt zich specifiek op het ontwikkelen van:

• gebouw-geïntegreerde, egaal transparante PV glaspanelen
• geïntegreerde bouwelementen met op maat gesneden PV (aangetoonde vrije 
  maatvoering, inclusief electronica)
• opschaling van kleurafstembare PV naar tegelformaat (10x10cm; optioneel 
  30x30 cm) 

PV OpMaat zoekt bedrijven die ideeën of plannen hebben voor de ontwikkeling van 
een bouwelement met geïntegreerde PV. Het betreft bedrijven die actief zijn in het 
vervaardigen van materialen, productietechnologie en producten op het gebied van 
dunne film PV energie en/of op het gebied van PV geïntegreerde bouwcomponenten, 
installatie van PV-systemen, duurzame bouw en renovatie, of het energie-efficiënter 
beheer van woningen en gebouwen. 
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MEER INFO? 
NEEM CONTACT OP!

TNO - Mario de Rooij 
mario.derooij@tno.nl
+31 (0)65 136 21 78 

* 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 project-

partners light tot op enige hoogte begeleid worden op administratief vlak, door 

de oorspronkelijke projectpartners.  


