Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Link
Innovate

Where technology meets
cross-border demands

Het Project

Link2Innovate is een project dat in de grensregio Vlaanderen-Nederland
grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten wil opzetten tussen jonge
technologiebedrijven en gevestigde bedrijven of organisaties.
Jonge technologiebedrijven en
gevestigde ondernemingen kunnen
veel voor elkaar betekenen.
Innovatie is steeds meer het
domein van jonge technologiebedrijven die risico's durven nemen
en volop voor nieuwe ideeën gaan,
maar pilot toepassingen of klanten
vinden is niet altijd vanzelfsprekend.
Grotere bedrijven hebben het
voordeel dat ze veel ervaring
in huis hebben wanneer
het gaat om nieuwe
producten
en

diensten in de markt te zetten. Ze
kennen ook de behoeften van hun
klanten, maar missen soms de
flexibiliteit die nodig is om te innoveren. Een samenwerking betekent
hier een win-win oplossing.
Link2Innovate matcht bedrijven
grensoverschrijdend die een meerwaarde kunnen betekenen voor
elkaar. Vervolgens begeleidt een
businesscoach de bedrijven stap
voor stap om tot een succesvolle
samenwerking te komen. Voor de
experimentele ontwikkeling is er
ook financiële steun in de vorm van
een subsidie.
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Projectperiode

MATCHMAKING

JONGE TECHNOLOGIEBEDRIJVEN

SUBSIDIE

COACHING

GEVESTIGDE BEDRIJVEN OF ORGANISATIES

Bent u een jong
Technologiebedrijf?

Bent u een kleine onderneming, jonger dan 7 jaar, en ontwikkelt u innovatieve toepassingen van sleuteltechnologieën waaronder: micro- en nanoelectronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie,
geavanceerde materialen, geavanceerde fabricatiesystemen en -processen en ICT toegepast op deze gebieden?
Deelname aan Link2Innovate levert u deze voordelen op:

Bent u een potentieel
Partnerbedrijf?

Zo wordt
u partner

Bent u een gevestigde organisatie of bedrijf op zoek naar nieuwe technologieën? Bent u bereid om daarvoor samen te werken met een
jong technologiebedrijf in het kader van een Europees project?
Dan kan u rekenen op deze voordelen:

Zowel MKB's/KMO's, grote
bedrijven en publieke organisaties zoals onderwijsinstellingen en ziekenhuizen
komen in aanmerking om
deel te nemen als partnerbedrijf.

Samenwerking op maat met
potentiële klant over de grens

Subsidie voor experimentele
ontwikkeling en coaching

Begeleiding door een
businesscoach

Samenwerking op maat met een
technologiebedrijf over de grens

Gratis ontwikkeling op maat van
uw bedrijf

Forceer een doorbraak voor uw
innovatieve product of dienst door
samen te werken met een partner
uit het buitenland.

Ontvang financiële ondersteuning
voor uw project.

Professionele ondersteuning om het
project en de samenwerking tot een
succes te maken.

Door de matching met een relevant
innovatief bedrijf bouwt u aan een
duurzame relatie.

Maak kennis met technologie die
een antwoord geeft op uw behoefte
en "gratis" verder ontwikkeld wordt
op maat van uw bedrijf.

Uw bedrijf aanmelden om
deel te nemen doet u via
één van de initiatiefnemers
in uw buurt (zie achterzijde
brochure). Voor meer informatie kunt u ook op onze
website terecht:
www.Link2Innovate.eu

De Subsidie
€25K

Max. projectkosten

Jonge technologiebedrijven kunnen via Link2Innovate
beschikken over een subsidie van €11.250 voor de coaching en de experimentele ontwikkeling van hun innovatieve product of dienst om deze optimaal af te stemmen op de behoeften van het partnerbedrijf waarmee
zij samenwerken. Een project mag maximaal €25.000
kosten. 45% hiervan wordt gesubsidieerd. Voor de overige 55% staat u zelf in voor de financiering.

Onze Sponsors
Link2Innovate is een initiatief van Interreg Vlaanderen-Nederland dat ruime subsidiemogelijkheden biedt voor
Vlaamse en Nederlandse ondernemingen met innovatieplannen. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van de Europese Unie.

Kosten voor de experimentele ontwikkeling en samenwerking die rechtstreeks met het project verband
houden, komen in aanmerking:

€ 11.250

Max. subsidie

32

Max. aantal goedgekeurde projecten, schrijf je snel in

•
•
•
•
•

Personeelskosten
Kosten van externe consultants en dienstverleners
Reiskosten
Uitrustingskosten
Investeringsuitgaven.

Meer info over de subsidie en voorwaarden om deel te nemen, vindt
u op: www.Link2Innovate.eu of bij
één van de partners in uw buurt
(zie achterzijde brochure).
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Onze Initiatiefnemers

Uw bedrijf aanmelden voor Link2Innovate kan via één van de initiatiefnemers in uw buurt die gespecialiseerd zijn in
het begeleiden van innovatieve bedrijven.
REWIN WEST-BRABANT
Breda - Nederland
+ Stefan van Seters
Y +31 6 24 26 78 66
m s.vanseters@rewin.nl
DOK41
Vlissingen - Nederland
+ Marjolijn Sponselee
Y +31 6 15 96 30 99
m marjolijn@add-vision.nl

INNOTEK
Geel / Mol - België
+ Sofie Verhaegen
Y +32 14 570 537
m sv@innotek.be
TWICE EINDHOVEN
Eindhoven - Nederland
+ Inge Naus
Y +31 6 54 37 45 77
m i.naus@twice.nl
KAMP C
Westerlo - België
+ Angela Hardt
Y +32 14 27 96 50
m angela.hardt@kampc.be

LEUVEN.INC
Leuven - België
+ Nicole De Smyter
Y +32 486 50 40 35
m marketing@leuveninc.com

C-MINE CRIB
Genk - België
+ Jasper Olaerts
Y +32 474 86 25 56
m jasper.olaerts@c-minecrib.be
ONUITPUTTELIJK

GREENBRIDGE
Oostende - België
+ Noémie Wouters
Y +32 486 80 27 07
m noemie.wouters@ugent.be

crib

