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Times ‘r changing 

DOEL CrossCare:  

stimuleren van  

zorginnovaties  

stimuleren 
bijsturen 

versnellen 
drempels verlagen 

marktintroductie 

kennis overdracht 



Waarom CrossCare ? 
Urgentie 

98% EU bedrijven = MKB/KMO  

MAAR slechts  

4,4% EU fondsen = MKB/KMO  

 
 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling MKB/KMO toegang tot EU subsidie! 

CrossCare Door 



Voordelen voor 
ondernemers 

Financiële ondersteuning 
Interreg Vlaanderen Nederland 

Je markt vergroten 
Nederland & België 

Zorgproeftuinsetting 
6 deelnemende proeftuinen 



De zorgproeftuinen 

CareVille Hasselt, B 

InnovAGE Leuven, B 

LiCalab Turnhout, B 
 

Brainport Healthy Living Lab  
Zuidoost-Brabant, Nl 

Care Innovation Center  
West-Brabant, Nl  

Expertisecentrum voor 

Innovatieve Zorg & Technologie 
Heerlen, Nl  



Diensten proeftuinen 

Valorisa(eketen	   Idee	   Concept	  /	  
Prototype	  

Product	  /	  
Dienst	  
(markt)	  

Valorisa(eketen	  
Explora(e	  
&	  co-‐
crea(e	  

Testen	  &	  
Inzicht	   Valida(e	  

Onze bijdrage in dit traject 

Verkenning van 
gebruikers- en/of 
business context 

Begrijpen reëel 
gebruik van de 
innovatie  
-  lange termijn  
-  context 

Validatie door 
identificatie early 
adopters en testen 
van business model  



Voorbeeld: Brainport Healthy Living Lab 



Voorbeeld: Brainport Healthy Living Lab 

Kerntaken 
o  Projectinitiatie en -ontwikkeling 

o  Verbinden 

o  Kennisstructuur 

o  Agendasetting en –matching 
o  Ontwikkelen van alternatieve financiering, subsidies 

en nieuwe businessmodellen 



Procedure projectaanvraag 

1e aanmeldmogelijkheid: 15 juni 2016 



Kan jouw innovatieproject  
worden ondersteund door CrossCare?  

Voorwaarden 



Voorwaarden 

Wat? 
Innovatie met aantoonbaar verbeteringen in de 
gezondheidszorg 

 

Wie? 
Rechtspersoon  

MKB 

Ondernemende zorginstelling  
min. 1 MKB per consortium 
 



Voorwaarden 

Subsidie? 
40% (GO) – 50 % (KMO) 

Min €15.000 - Max €200.000 
Personeelskosten, apparatuur en uitrusting, 

contractonderzoek, reiskosten,  andere materialen 

 

Looptijd? 

Max 24 maanden 
 

 



Voorwaarden 

Financieel? 
Voldoende financiële draagkracht om voor te 

financieren 

Deminimis-verklaring: max. €200.000,- 
deminimissteun in lopende + 2 voorgaande 

belastingjaren 
 

 



	  	  
Verklaring	  
Hierbij	  verklaart	  ondergetekende,	  dat	  aan	  de	  hierna	  genoemde	  onderneming	  
	  	  
*	  geen	  de-‐minimissteun	  is	  verleend	  
Over	  de	  periode	  van	  ……………………..(begindatum	  van	  het	  belas8ngjaar	  gelegen	  2	  jaar	  vóór	  de	  datum	  
van	  ondertekening	  van	  deze	  verklaring)	  tot	  …………………......	  (datum	  van	  ondertekening	  van	  deze	  
verklaring)	  is	  niet	  eerder	  de-‐minimissteun	  verleend.	  
	  
*	  beperkte	  de-‐minimissteun	  is	  verleend	  
Over	  de	  periode	  van…………………..(begindatum	  van	  het	  belas8ngjaar	  gelegen	  2	  jaar	  vóór	  de	  datum	  
van	  ondertekening	  van	  deze	  verklaring)	  tot	  ...........................	  (datum	  van	  ondertekening	  van	  deze	  
verklaring)	  is	  eerder	  Nederlandse	  de-‐minimissteun	  (in	  welke	  vorm	  of	  voor	  welk	  doel	  dan	  ook)	  
verleend	  tot	  een	  totaal	  bedrag	  van	  	  
€	  ..................................	  
Over	  de	  periode	  van…………………..(begindatum	  van	  het	  belas8ngjaar	  gelegen	  2	  jaar	  vóór	  de	  datum	  
van	  ondertekening	  van	  deze	  verklaring)	  tot	  ...........................	  (datum	  van	  ondertekening	  van	  deze	  
verklaring)	  is	  eerder	  Belgische	  de-‐minimissteun	  (in	  welke	  vorm	  of	  voor	  welk	  doel	  dan	  ook)	  verleend	  
tot	  een	  totaal	  bedrag	  van	  	  
€	  .................................	  
	  



Waves 

Wave 1: 2016 
Aanmelden voor 15 juni: 2-3 A4 

22/6: GO / NO GO 

6/7: Samenwerkingsdag  

16/8: Volledig projectvoorstel 

7/9: Jury 

Wave 2: 2016 - 2017 
Aanmelden voor 12 oktober: 2-3 A4 

19/10: GO / NO GO 

26/10: Samenwerkingsdag 

9/12: Volledig projectvoorstel 

13/1/2017: Jury 



CrossCare.eu 

www.crosscare.eu 
bedrijven@crosscare.eu 

Eerste aanmeldmogelijkheid: 15 juni 2016 
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Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling


