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ACTTi wat…?

• PAn-European Clusters for Technology Transfer 
and new VAlue chains

• Voor het Europese MKB
• totaal 1,5 M beschikbaar

• 5 landen

• Cross-sectoraal en cross-border 



Partners



Call for proposal

• Open tot 5 september 2017, zie http://acttivate.eu/call-for-proposals
• alleen MKB bedrijven

• landen: Nederland, Ierland, Portugal, Polen, Spanje

• Vinden van een partner die een technologie in “de aanbieding” heeft 
of zelf een technologie “in de etalage” zetten?

• via het Cluster Collaboration Tool op de ACTTiVAte site

• Evaluatie Criteria: 
• cross-sectorale innovativiteit, onderscheidende technologie, 

business potential, regionale en socio-economische impact

http://acttivate.eu/call-for-proposals
http://acttivate.eu/cluster-collaboration-tool


En dan…

• In totaal 50 projecten worden geselecteerd
• Top 30 mag een Strategisch Plan en een Proof-of-Concept ontwikkelen
• Top 31 – 50 krijgt support bij uitwerking Strategisch Plan
• tot 100% subsidie

• Ondersteuning met pakket aan Business Support Services

• Project periode: 12 maanden
• Commercieel-Technologisch Strategisch Plan - EUR 6.000 (3 mnd)

+

• Proof-of-Concept (alleen top 30) - EUR 40.000 (9 mnd)



Samenvattend:

• Ben je een innoverend MKB bedrijf?

• Werk je in aerospace, agri-food, health of ICT?
• en wil je een technologie brengen naar 1 van die sectoren?

• of kun je een technologie uit 1 van die sectoren “adopteren”?

• Heb je een idee of plan voor een “proof-of-concept” 
cross-over ontwikkeling die binnen een jaar uit te voeren valt 
en ongeveer 50K Euro kost? 

• Heeft het resultaat zowel internationale impact en ook impact 
op de regionale economie van Overijssel, Gelderland en/of 
Noord-Brabant? En is er ook voldoende markt voor?

> Dan is het interessant om je idee met ons door te spreken!



Meer informatie / contact

www.acttivate.eu

ACTTiVAte

@ACTTiVAte_EU

ACTTiVAte 

http://www.acttivate.eu/

