
In 10 minuten een helder verhaal
over Horizon 2020

Horizon 2020 maakt het mogelijk!

Horizon 2020 ondersteunt 
de ambitie van Europa 
om een toonaangevende 
kenniseconomie te worden. 
Het oplossen van maatschap-
pelijke problemen, zoals de 
klimaatverandering, vergrij-
zing en (digitale) veiligheid, 
is daarbij een belangrijk 
speerpunt.

Horizon 2020 omvat een zeer groot 
aantal subsidieprogramma's voor 
de periode 2014-2020. 
Horizon 2020 onderscheidt drie
grote overkoepelende programma’s:

1.  Wetenschap op topniveau
2.  Industrieel leiderschap
3.  Maatschappelijke uitdagingen

In totaal is er bijna € 80 miljard 
gereserveerd voor ambitieuze 
projecten waarmee wij met elkaar 
ook daadwerkelijk het verschil 
kunnen gaan maken.

Onze aanpak
Horizon 2020 is een programma 
met ambitie. Het vraagt meer 
dan alleen een goed idee om voor
financiering in aanmerking te komen.
Om dit te bereiken doorlopen wij 
met u de volgende drie stappen:

1. Good thinking!
2. Aan de slag!
3. Doen slagen!

Horizon 2020
Europa is op zoek naar 

innovaties die internationaal 
succesvol kunnen zijn.

“Hebt u innovatieve oplossingen om grote 
maatschappelijke uitdagingen aan te pakken?”

AC Adviseurs   Abe Lenstra Boulevard 52-4   8448 JB Heerenveen

0513 - 648 854
info@acadviseurs.nl   www.acadviseurs.nl

Waarom zou ik deelnemen aan Horizon 2020?
Horizon 2020 biedt kansen aan bedrijven met internationale ambities, 
toegang tot interessante netwerken, kennisontwikkeling en profilering 
op de (internationale) markt. Horizon 2020 is dan ook bij uitstek een 

platform voor zowel de realisatie als het zichtbaar maken van uw 
internationale ambities!

Wat is de hoogte van de financiering?
Er is geen maximum vastgesteld aan de hoogte van de financiering. 
In een oproep wordt wel een indicatie aangegeven hoeveel bijdrage 

een project kan aanvragen. Afhankelijk van het soort project 
en juridische vorm (profit of non-profit) is de financiering 

70% of 100% van de projectkosten. 

Wat is het ideale samenwerkingsverband?
Belangrijk is dat samenwerkingspartners gezamenlijk een interna-
tionaal onderscheidende van kennis en expertise hebben, en elkaar 
aanvullen om de doelstellingen van het project te kunnen realiseren. 
U hoeft dus niet met concurrenten samen te werken. U kunt een 

tijdelijk samenwerkingsverband vormen met uw klant(en) en leveran-
cier(s) aangevuld met bijvoorbeeld kennisinstelling(en), overheden, 
eindgebruikers, ketenpartners en overige belanghebbenden van 

het te ontwikkelen product/dienst. 

Komt mijn kennis niet op straat te liggen?
Kennismanagement, inclusief intellectueel eigendom, is een 
integraal onderdeel van het project. De Europese Commissie 

spoort juist aan dat de samenwerkingspartners onderling 
heldere afspraken maken over de bescherming en 

het gebruik van ingebrachte en ontwikkelde kennis.

Veel gestelde vragen:

Wilt u meer weten over 
Horizon 2020 en onze werkwijze? 

Maak een afspraak met onze Horizon 2020 specialist 
Die zal u in 10 minuten een helder verhaal vertellen

over Horizon 2020.

“Van Idee naar Innovatie”
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STAP 1 

Good thinking!

Wij brengen uw verschillende 
plannen en ideeën in kaart en 
proberen deze te verbinden tot een 
heldere ambitie in relatie tot één of 
meerdere overkoepelende thema’s.
Welke stip ziet u op de horizon? 
En wat heeft uw onderneming 
Europa concreet te bieden?

STAP 2 

Aan de slag!

Op basis van de roadmap gaan wij 
concreet met u aan de slag om uw 
idee tot een onderscheidend 
innovatieproject te brengen.

Wij beginnen met het uitwerken van 
uw idee tot een Horizon 2020 project. 
Dit project vatten wij samen in 1 A4 
met heldere omschrijving van doelen, 
plan van aanpak, resultaten, begro-
ting en planning.

Samen met u gaan wij op zoek 
naar complementaire partners 
binnen de EU. Dit kunnen ook uw 
huidige klanten, leveranciers of 
relaties zijn.

STAP 3 

Doen slagen!
 

Na positieve beoordeling kunt u 
met uw samenwerkingspartners 
starten met de inhoudelijke 
uitvoering van het project.

AC Adviseurs zal de spil binnen 
het project zijn. Onze werkzaamheden 
zijn gericht op het optimaliseren van 
uw projectresultaten. 

Tegelijkertijd zorgen wij dat risico’s 
worden beheerst, door onder andere: 
inrichting projectorganisatie en 
beleggen verantwoordelijkheden, 
regievoering op verantwoording, 
verslaglegging, bewaking deadlines 
en communicatie met en tussen 
projectpartners en de Europese 
Commissie.

Doordat wij ondersteuning bieden
bij projectverantwoording kunnen 
u en uw samenwerkingspartners 
volledige focus houden op het 
uitvoeren van het project en 
realiseren van concrete resultaten.

Met de partners zullen afspraken 
moeten worden gemaakt over onder 
andere hun rol binnen het samenwer-
kingsverband, werkzaamheden en 
resultaten in het project, financiering 
en (bescherming van) intellectueel 
eigendom.

Stap 2 sluiten wij af met het samen-
stellen en indienen van een onder-
scheidend projectvoorstel binnen één 
van de Horizon 2020 programma's. 

Vanuit die ambitie kunnen wij - met 
onze kennis van de EU-strategie - 
voor u een roadmap “Van Idee naar 
Innovatie” ontwikkelen, zodat u tijdig 
kunt inspelen op de kansen die 
Horizon 2020 voor u kan bieden.

De 3 processtappen, 
van ambitie en vorming 
naar resultaat

“Ambitieuze 
samenwerkingsprojecten 
vragen om voorbereiding

en sturing.”

“Wat is de 
verbinding tussen
uw ambities en de 

EU-strategie?”

RESULTAATVORMING

“AC Adviseurs
ontzorgt zodat u kunt

focussen op de uitvoering
van het project.”

Gevraagde investering:

VERKENNEND GESPREK
•  Kennismaking
•  In 10 minuten een helder verhaal over Horizon 2020

Resultaat: inzicht Horizon 2020 mogelijkheden voor uw organisatie
Vergoeding: geen

0

GOOD THINKING!
•  Brainstorm sessie bij u op locatie
•  Verbinden van uw ambities met de EU strategie

Resultaat: roadmap “Van Idee naar Innovatie” binnen Horizon 2020
Vergoeding: vast bedrag

AAN DE SLAG!
•  Vaststellen uitgangspunten Horizon 2020 project
•  Samenwerkingspartners zoeken en richting geven
•  Schrijven en indienen van een onderscheidend projectvoorstel

Resultaat: ingediend projectvoorstel
Vergoeding: uren maal tarief; 
                    of vast bedrag per partner en no cure no pay

1

DOEN SLAGEN!
•  Opstarten en inrichten projectadministratie
•  Monitoren tijd, kwaliteit en kosten

Resultaat: optimale projectresultaten tegen minimale risico’s 
Vergoeding: uren maal tarief

3

2

AMBITIE
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Die zal u in 10 minuten een helder verhaal vertellen

over Horizon 2020.
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In 10 minuten een helder verhaal
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internationale ambities!

Wat is de hoogte van de financiering?
Er is geen maximum vastgesteld aan de hoogte van de financiering. 
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