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Haalbaarheidsstudie
CrossRoads2 is een project binnen het Europese programma
Interreg Vlaanderen-Nederland.
Het project richt zich op kmo’s
en mkb-bedrijven in Vlaanderen
en Zuid-Nederland (Zeeland,
Noord-Brabant en Limburg) met
sterke, innovatieve en technisch
haalbare ideeën met een grensoverschrijdende meerwaarde.
De kerntaak is het stimuleren
van innovatie door:

4

OPENSTELLINGEN

66

PROJECTEN

50

INNOVATIEPROJECTEN

16

HAALBAARHEIDSSTUDIES

6,4

MILJOEN EURO

• het samenbrengen van bedrijven en het
opzetten en begeleiden van Vlaams/ZuidNederlandse consortia die samen projecten
opstarten;
• het financieel ondersteunen van bedrijven bij
hun haalbaarheidsstudies (uitgevoerd door
een externe expert) met als doel het opzetten
van een innovatietraject in een latere fase;
• het financieel ondersteunen van clusters van
bedrijven bij hun Vlaamse/Zuid-Nederlandse
innovatieproject;
• het opvolgen van deze projecten en het
proactief meedenken over vervolgstappen en
valorisatie van de opgedane kennis.

Heel wat bedrijven grepen hun kans
en dienden een projectaanvraag in
voor CrossRoads2. Intussen zijn al vier
openstellingen achter de rug. In totaal
reikte CrossRoads2 al een subsidie uit aan
66 projecten: 50 innovatieprojecten en
16 haalbaarheidsstudies. Uiteenlopende
sectoren krijgen financiële steun: hightechsystemen, chemie & materialen, agrofood,
life sciences & health, cleantech, biobased
economy, logistiek en maintenance. De
focus ligt op technologieën waarmee
bedrijven kunnen inspelen op de
groeiende internationale vraag naar
slimme en duurzame oplossingen voor
maatschappelijke problemen.
In totaal investeerde CrossRoads2
een bedrag van 6,4 miljoen euro in
veelbelovende projecten. Vanaf het
najaar van 2017 voorziet de organisatie
een budget van meer dan 300.000 euro
om beloftevolle haalbaarheidsstudies te
ondersteunen.

Definitie

Project gericht op het aantonen van de technische en/of
commerciële haalbaarheid van een innovatieproject. Het
project wordt uitgevoerd door een externe partij (kmo of
mkb-bedrijf, kennisinstelling, zelfstandige expert …).

Voorziene
budget voor
haalbaarheidsstudies

€ 349.800 (toegekend in volgorde van ontvangst van de
aanvragen)

Vereisten

• Is de aanvrager gevestigd in Zuid-Nederland, dan moet de
externe partij gevestigd zijn in Vlaanderen.
• Is de aanvrager gevestigd in Vlaanderen, dan moet de
externe partij gevestigd zijn in Zuid-Nederland.

Duur

Maximaal 6 maanden met als uiterste einddatum
30 november 2018

Aanvragen

Van 25 september 2017 tot uiterlijk 29 juni 2018 via
www.crossroads2.eu

Projectbegroting

Minimaal € 15.000, maximaal € 20.000

Steun

50%, minimaal € 7500, maximaal € 10.000

Beoordelingscriteria

1. Competenties van de externe partij
2. Grensoverschrijdende meerwaarde
3. Mate van innovativiteit
4. Bijdrage aan concurrentiepositie van de aanvrager(s)

Ondersteuning en
indiening

• Via uw lokale CrossRoads2-adviseur
• Via www.crossroads2.eu

