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Wat willen we jullie aanbieden?  

= De toegang voor ondersteuning van internationalisering
vergemakkelijken. 

• Om nieuwe markten & business opportuniteiten te vinden (incl. 
financiering) 

• Voor wie? Alle bedrijven en focus op wie al van de “Test before 
Invest” gebruik maakte



Hoe? 

1. EU Digital Transformation Accelerator

= ondersteunend platform van de Europese Commissie voor het 
netwerk van alle Europese EDIHs

• Databank van alle EDIHs in Europa (in progress)

• Linkt onze EDIH aan relevante initiatieven zoals Startup Europe, 
Horizon Europe financieringsmogelijkheden, EEN, …



Hoe? 
2. Samenwerking Europese EDIHs

• Inspiratie & succesverhalen uit heel EU bij onze Vlaamse bedrijven brengen

• 2 uitwisselingen per jaar (1 inkomend – 1 uitgaand bezoek)

• Training/matchmaking en netwerking events

• Op de radar (in opstartfase): 
• EDIH-MINASMART (F): digitalisering in vele toepassingsgebieden, waaronder energie 

• EDIH-CONNECT (B - WL): digitalisering in de bouwsector

• EDIH-Rheinland (D): digitalisering voor productietechniek

• Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe (CLAIRE)

• ….



Hoe? 

3. Ad hoc ondersteuning voor internationalisering 

• Samenwerking met Enterprise Europe Network (EEN)/Flanders
Investment & Trade (FIT)

• iStart (imec)

• Matchmaking & (reversed) pitching



Wanneer? En met wie?  

Vanaf najaar 2023



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


	Slide 1:  Internationalisation  EU WIDE COLLABORATION 
	Slide 2: Wat willen we jullie aanbieden?  
	Slide 3: Hoe? 
	Slide 4: Hoe? 
	Slide 5: Hoe? 
	Slide 6: Wanneer? En met wie?  
	Slide 7

