
    

  
  

NIEUWSBERICHT EUROPALOKET ZEELAND 
8 april 2021 

 
Openstelling 3de oproep CrossRoads2 
Sustainable Energy: 1 april 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op donderdag 1 april 2021 is de derde en laatste oproep van CrossRoads2 
Sustainable Energy geopend. Dit project moedigt Vlaamse kmo’s (kleine of 
middelgrote ondernemingen) en Zuid-Nederlandse mkb’ers aan om samen de CO2-
uitstoot in de grensregio te verlagen. 
 
Tot 30 april 17:00 uur kunnen bedrijven die een innovatief projectidee willen realiseren, voor 
een derde en laatste maal een subsidieaanvraag indienen binnen CrossRoads2 Sustainable 
Energy (Interreg Vlaanderen-Nederland).  
 
Het gaat om een tender (inschrijving) waarbij de projecten met elkaar zullen worden 
vergeleken op basis van een aantal vooraf bepaalde criteria.  
 
Het totale subsidiebudget voor deze oproep is € 1.543.760. Daarmee kunnen een tiental 
projecten gesteund worden. Het subsidiepercentage bedraagt 50%, met een maximum van  
€ 150.000 per innovatieproject.  
 

Berekeningsinstrument CO2-uitstoot  
 
Een belangrijk selectiecriterium bij de goedkeuring van een 
project is de bijdrage aan duurzame energie, energie-efficiëntie, 
hernieuwbare energie en CO2-reductie in de grensregio. Deze 
positieve effecten kunnen het gevolg zijn van een nieuw of 
verbeterd product, een verbeterd proces of van andere 
ontwikkelingen.  
 
 
 

 

 Dit is een nieuwsbrief van het Europaloket van de Provincie Zeeland 
 Postbus 6001, 4330 LA  Middelburg 
 www.zeeland.nl/europaloket                           europaloket@zeeland.nl 

 



  

  

pag. 2 van 3 

 

 Dit is een nieuwsbrief van het Europaloket van de Provincie Zeeland 
 Postbus 6001, 4330 LA  Middelburg 
 www.zeeland.nl/europaloket                           europaloket@zeeland.nl 

 

  
 

 
 
 
 
 
Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te berekenen, biedt CrossRoads2 de 
‘Impact Hypothesis’-tool aan.  
 
Als u dit formulier online invult, krijgt u een beeld van hoe goed uw product of dienst scoort 
op het vlak van CO2-reductie.  
 

Samenwerking tussen kmo’s en mkb’ers 
 
U kunt deze subsidie aanvragen als uw bedrijf een goed innovatief en technisch haalbaar 
projectidee heeft dat gericht is op verlaging van de CO2-uitstoot. Daarnaast is het van 
belang dat uw bedrijf grensoverschrijdend samenwerkt met andere bedrijven.  
 
Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal één Vlaamse kmo en minimaal één Zuid-
Nederlandse mkb-onderneming binnen de volgende topsectoren:  

 Hightech-systemen (met als onderdelen binnen deze sector onder andere 
Energiesystemen en Systemen in de bouw) 

 Chemie en materialen 

 Agrofood 

 Cleantech 

 Biobased en circulaire economie 

 Logistiek en Maintenance 
 

Geïnteresseerd? 
 
Meer informatie over CrossRoads2 
Sustainable Energy vindt u op 
www.crossroads2sustainableenergy.eu.  
 
Voor inhoudelijk advies en hulp bij het 
vinden van de juiste partner(s), kunt u 
terecht bij een van de projectpartners: EIZ, 
REWIN, BOM, LIOF, VLAIO en Flux 50.  
 
Voor informatie over het indienen van uw 
projectaanvraag kunt u terecht bij Stimulus 
Programmamanagement.  
 
Neemt u vooral ook een kijkje in 
de projectverhalen uit de eerste call voor 
inspiratie! 

Voorbeeldproject: Energiebehoefte vakantieparken 
herbekeken 

 
 
 

https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/subsidie
http://www.crossroads2sustainableenergy.eu/
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/contact
https://www.stimulus.nl/crossroads2-sustainable-energy/
https://www.stimulus.nl/crossroads2-sustainable-energy/
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/projecten
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/projecten/energiebehoefte-vakantieparken-herbekeken
https://www.crossroads2.eu/sustainable-energy/projecten/energiebehoefte-vakantieparken-herbekeken
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Over de Nieuwsbrief Europaloket Zeeland 
 

Wij sturen u deze Nieuwsbrief (ofwel dit Nieuwsbericht, als het om één onderwerp gaat) 
in de hoop dat we u met deze informatie van dienst zijn. Mocht u geen prijs meer stellen 
op toezending ervan, stuurt u dan even een mailtje naar europaloket@zeeland.nl. 
 
Kent u ondernemers die ook baat zouden kunnen hebben bij een vorm van Europese 
subsidie, stuurt u deze nieuwsbrief dan vooral door. Iedereen kan zich op de 
Nieuwsbrief Europaloket Zeeland abonneren door een mailtje te sturen naar 
europaloket@zeeland.nl.  
 
Er is geen vaste verzendingsdatum. Gemiddeld genomen ontvangt een abonnee één of 
twee berichten/nieuwsbrieven per maand. 
 
U kunt de meest recente nieuwsbrieven ook terugvinden op het Europaloket. 

 
 

 

Europa werkt voor Zeeland!  
 

 
 
 
U kunt altijd terecht op ons Europaloket Zeeland voor informatie over de diverse 
Europese subsidieprogramma’s. 
 
 

https://www.zeeland.nl/europa
mailto:europaloket@zeeland.nl
mailto:europaloket@zeeland.nl
https://www.zeeland.nl/europa/europa-actueel
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