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PROVINCIE VLAAMS-BRABANT STEUNT UNIEKE INNOVATIEVE
PROJECTEN
Vlaams-Brabant is de kennisregio bij uitstek en om dit zo te houden, ondersteunt de
provincie innovatieve projecten die zich weten te onderscheiden. Ze geeft zo’n
400.000 euro subsidies aan 6 unieke projecten.
Vlaams-Brabant is met haar universiteiten, hogescholen, kenniscentra en talloze innovatieve bedrijven
in sectoren zoals nano-elektronica, gezondheidszorg of mechatronica de uitgesproken kennisregio in
Vlaanderen. Mede daarom kent Vlaams-Brabant opvallend lagere werkloosheidscijfers dan de rest
van Vlaanderen.
‘Om onze sterkten nog verder te ontwikkelen en nog meer mensen aan het werk te helpen,
ondersteunen we innovatie in onze regio’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie. ’Na onze
oproep ontvingen we 17 projecten voor in totaal 1,4 miljoen euro. Uiteindelijk selecteerden we 6
unieke projecten die samen zo’n 400.000 euro subsidies ontvangen’.
Alle projecten zijn intussen aan het starten en lopen tot eind 2015 of 2016.
Het gaat om:


SportCluster
Het SportCluster gaat een voor Vlaanderen unieke samenwerking opzetten met én voor de
Topsport. Nog meer podiumplaatsen voor topsporters en bedrijven moet het resultaat zijn
Organisatie: KU Leuven R&D, FSH Health



Drone-Age
Drone-Age zal voor het eerst in Vlaanderen 2 academies oprichten voor het bouwen en gebruiken
van drones voor bv video-opnames. Dit allemaal om de interesse van meer jongeren te wekken
voor techniek én de krachtige video-sector in onze regio nog te versterken.
Organisatie: RVO Society, Groep T, FSH Createch-Narafi



Flanders Farma Hub
Flanders Farma Hub zet in op een unieke beheersing en opvolging van bv de koudeketen in
farmalogistiek op Brucargo;
En daarvoor gaan we allemaal ‘in the cloud’, digitaal communiceren wel te verstaan. Zaventem
blijft hiermee de meest begeerde farma-luchthaven in de weide omgeving.
Organisatie: Voka Halle-Vilvoorde, Brussels Airport Company, Nalian, Vlaams Instituut voor de
logistiek



Ingenieurs in het Woonzorgcentrum
Ingenieurs in het Woonzorgcentrum zorgt voor het ontwikkelen en testen van allerlei technische
hulpmiddelen voor bv valpreventie, valdetectie, ondervoeding … bij ouderen in de woonzorgcentra
zelf. De ingenieurs kamperen hiervoor het eerst in Europa effectief in een OCMW-rusthuis te

Leuven, om goed de noden van het rusthuis en de zwakten van hun technische oplossingen te
leren kennen. Techniek in functie van de mens wordt het credo.
Organisatie: KU Leuven R&D, OCMW Leuven, Innov-age


Topregio voor fotonica
Veel KMO’s kennen de mogelijkheden van het licht voor hun productie of producten nog niet. Met
laserlicht sorteert bv een Vlaams-Brabants bedrijf al groenten, rijden auto’s met Vlaams-Brabantse
lichttechnologie... Onder leiding van een toplabo in Gooik zet Topregio voor fotonica sterk in op de
bewustmaking van KMO’s en het tonen van oplossingen. Vlaams-Brabantse bedrijven krijgen nu
met lichtsnelheid een mooie voorsprong.
Organisatie: B-Phot VUB, TE-Connectivity



MobiOne
Klimaatneutraliteit is de topprioriteit voor veel steden en gemeenten in onze regio. Ontwikkelen en
delen van een volledig nieuw stadsvoertuig is de uitdaging van dit project. We hopen u binnen 2
jaar in primeur de MobiOne te kunnen voorstellen. Met groene, hydraulische en een beetje
trapenergie rijden we de toekomst in.
Organisatie: CORE, bedrijven uit mobiliteitssector

‘Met deze subsidies geven we een mooie stimulans aan innovatie in onze provincie. Zo zetten we
Vlaams-Brabant nog sterker op de kaart als een toekomstgerichte regio die aan de top speelt in
Europa. En dat is een belangrijke troef, niet in het minst voor de werkgelegenheid’, zegt gedeputeerde
Marc Florquin.
Het gaat om echte vernieuwingen in Vlaams-Brabant, Vlaanderen, Europa en in de wereld.
De projecten sluiten aan op een typische sterkte of troef in onze regio en vertrekken vanuit een echte
bestaande nood in Vlaams-Brabant. Het gaat om projecten gegroeid vanuit een unieke mix of
samenwerking van kenniscentra, bedrijven, overheid en maatschappij.
P.S.: In bijlage de fiches van de zes projecten.
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