
Support to find
investment

Annelies Gorissen

Sectormanager energie en circulaire economie

POM Limburg



Verhogen van de investering in digitale innovaties

1 Aanmelden via website of EDIH-EBE dienst

2 Verkennend gesprek met EDIH-EBE partner

3 Doorverwijzing naar geschikt kanaal

Partners:

Waken over kwaliteit

Individuele 

coaching

Groep 

coaching
Klankbord 

financiers



Jouw contactpersoon voor het vinden van geschikte financiering

Paulien Vangompel
paulien.vangompel@pomlimburg.be 

Benedikt Declercq
benedikt.declercq@embuild.be

Goele Kerckhofs
goele.kerckhofs@embuild.be

Jörg Baeten
jorg.baeten@flux50.com



Support to find
investment

Ir. B. van de Kreeke

CEO SOLTECH NV



About SOLTECH

• A tailormade Photovoltaic modules production 
company

• Created as spin-off of IMEC in 1989

• High investment in Research & Development

• Total system engineering

• Autonomous applications

• Grid connected BIPV

• Prototyping

• Production of customized and high-quality 
solar panels

• Project related customized modules

• Production runs We can turn ANYTHING into a Solar Panel





Roadmap



Investeerders











Netwerkorganisaties



Netwerkorganisaties

• Network always wins

• Investeren in netwerk

• Niet schromen om eerste 
stappen te zetten

• Zij hebben het netwerk!!





Marketing



Het belang van visibiliteit

De Tijd Facebook ThorPark MiL

Het Nieuwsblad Solar Magazine VRT HBvL





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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