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Growing Industry through a 
Sustainable Transition (GIST)
Wie

BEDRIJFSLEVEN



FEED haalbaarheidsstudies
Wat

VERSNELLEN VAN TECHNOLOGISCHE 
INNOVATIES VOOR DE VERDUURZAMING 
VAN DE PROCES & MAAKINDUSTRIE

Cofinanciering voor 

haalbaarheidsonderzoeken

• Kennisontwikkeling (studie)

• Uitvoering (demonstratieproject)

Onderwerpen o.a. technisch, 

business model, financieel, milieu



Economische en ecologische impact
‒ Reductie in CO2 –uitstoot, energie- en materiaalgebruik door het verbeteren van 

processen

‒ Overbruggen Valley of Death

Waarom 

GIST



De opzet van GIST
Hoe?

Een of meerdere bedrijven

willen een duurzame innovatie

ontwikkelen of demonstreren

Dit bedrijf of consortium werkt

hiervoor samen met de

benodigde externe partner(s)

of expert(en)

De kosten voor het inhuren van

deze partij(en) worden voor 50%

vergoed, tot maximaal €40.000



Voorbeelden
GIST projecten

➢ Toepassen van geavanceerde biocomposieten

van PLA in productieprocessen

1. Vergelijken van 3 recyclingmethoden voor de 

biocomposieten door externe expert

2. Het toepassen van de biocomposieten in      

badmatten (techno-economische analyse) d.m.v.     

een waardeketenbenadering met externe expert

➢ Opschaling van depolymerisatie en 

productieproces gerecycled PET

• Literatuurstudie

• Conceptueel ontwerp van nieuwe plant

• Detaillering design process flow

• Techno-economische analyse

OPEX, CAPEX, Business case, impact-

assesment, nieuwe LCA



Beoordeling aanvraag

Kwaliteit projectplan
20%

Competenties aanvrager
20%

Ecologische impact
20%

Economische impact
20%

Uitvoerbaarheid binnen 
gestelde termijn

20%

CRITERIA



|

• Deadline voor indienen op 31/01/2021, 23:59 

• Maximale looptijd van 6 maanden

• Subsidie tussen €10.000 en €40.000 per aanvraag (50% cofinanciering)

• Verwachting: tot max. 10 projecten toe te wijzen

• Slagingspercentage eerdere oproepen ca. 40%

• Indienen via: aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com

Indienen projectvoorstellen

6e (en laatste) oproep

mailto:aanvraag.gist-project@cleantechflanders.com
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• Projectplan (max. 10 pagina’s)

• KMO/MKB-toets (rechtspersoonlijkheid)

• Onderneming In Moeilijkheden (OIM) Toets

Individuele begeleiding bij indiening:

Indienen projectvoorstel
Vereisten
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• Administratief

o E-loket

o Samenwerkingsovereenkomst (SOK)

o Aantonen marktconformiteit kosten

o De gemaakte kosten moeten vallen binnen de periode (tussen start- en einddatum) zoals 

opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst

o Eindrapportage

• Communicatie

o Logo communicatie uitingen

Na toewijzing
Verplichtingen
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Contact

• Nederland: 

o Eli Prins - e.prins@cleantechdelta.nl, +316 – 468 738 58 

o Niels Peters - n.peters1@rotterdam.nl, +316 – 506 534 77

• Vlaanderen: 

o Frans Snijkers - frans.snijkers@cleantechflanders.com, +32 473341216
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