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EDIH EBE = deel van EU EDIH network (#137)

✓ Toegang tot zeer ruim aanbod
digitalisatie/digitalisering

✓ Kansen en begeleiding voor
‘internationaliseren’

✓ Focus op digitale technologieën
(AI, CBS, high performance 
computing, IOT, big data, digital 
twin,…)

✓ Focus op digitalisatie in specifieke
sector(s)



EDIH EBE = one-stop-hub voor ICT + energie + bouw

Digital 
Innovation 

Hub

Test before invest

Innovation ecosystem & networking
Internationalisation

Skills & training Support to find investments



EDIH EBE: activiteiten en doelstellingen 

• Stimuleren van gebruik en integratie in producten en diensten, 
werkmethodes, processen, …
• Informeren en contacten leggen

• Vergroten van inzicht en opdoen van ervaring (trainingen, demo’s, POC,...)

• Gebruik maken van excellente competentie, expertise en infrastructuur die 
reeds beschikbaar is in Vlaanderen

• Begeleid doorverwijzen naar complementaire partners en infrastructuur in 
VL en de EU (ism met oa VLAIO)

• Bedenken van nieuwe businessmodellen en opzetten van interactie
met investeerders

• Nieuwe afzetmarkten verkennen en partners vinden (in de EU) 

• Creëren van ‘effectief’ ecosystem en ‘one-stop-hub’





EDIH EBE - praktisch

• Wie komt in aanmerking?
• Bedrijven
• Organisaties uit publieke sector, coöperaties, vzw’s,…

• Wat komt in aanmerking?
• ICT-Energie-Bouw gerelateerd
• Verruiming van digitale kennis bij bedrijf of organisatie
• ‘beperkte acties’ – geen O&O projecten, geen investeringen

• Gunstige voorwaarden voor KMO’s indien
• KMO volgens EU definitie
• Geen ‘onderneming in moeilijkheden’
• Ruimte voor staatssteun onder de minimis (max 200 k€ over 3 

belastingsjaren) 



EDIH EBE – hoe geraak ik binnen?

www.edih-ebe.eu

of via websites van de partners

EnergyVille 1 – Thor Park – Genk

of via business developer

of jouw contactpersoon bij de partners 

http://www.edih-ebe.eu/


PROJECTPARTNERS

CO-FINANCIERS

ONDERSTEUNENDE PARTNERS

European Digital Innovation Hub – Energy in the built Environment (EDIH EBE) project nr. 101083326.

Gefinancierd door de Europese Unie. De opvattingen en meningen die worden geuit zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet 

noodzakelijk overeen met die van de Europese Unie of het Programma Digitaal Europa. Noch de Europese Unie, noch de steunverlenende instantie 

kunnen daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het project geniet bijkomende steun van de stad Genk, de provincie Limburg, het klimaatbedrijf 

Nuhma en de uitvoerende projectpartners. Voor de aangeboden diensten is de de-minimis wetgeving inzake staatssteun van toepassing
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