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waarvoor? voor wie? hoe werkt het - hoeveel kost het?

Milieu, energie en duurzaaM 
Materiaalgebruik.
Enkele voorbeelden:

technologieleveranciers en 
-gebruikers

 » u plant een investering of innovatie 
in uw gebouw, productieproces, 
nieuw product, … en wil het onder-
ste uit de kan op het vlak van milieu, 
energie en duurzaam materiaal-
gebruik;

 » u passeert liefst één halte en vindt 
samengebalde expertises op het vlak 
van milieu, energie en materiaal-
gebruik;

 » u laat misschien kansen onbenut 
voor warmterecuperatie;

 » u wil werk maken van alternatieve 
energiebronnen;

 » u bent ervan overtuigd dat afval niet 
bestaat: quasi alle afval kan gere-
cycleerd of gevaloriseerd worden;

 » u wil producten op revolutionaire 
wijze produceren met aandacht voor 
duurzaam materiaalgebruik en zoekt 
een technologiepartner;

 » u wil een oplossing bieden aan een 
specifieke milieuproblematiek op 
het vlak van water, afvalwater, lucht, 
stof, solventen, chemicaliën, …;

 » u wil uw technologische positie  
kennen ten opzichte van sectorge-
noten;

 » ...

 » Een bestaande technologie opti-
maliseren. Geen duurdere invester-
ing dan de foute. We bestuderen de 
technisch-economische haalbaar-
heid van een optimalisatie in uw 
bedrijf.

 » Een technologie demonstreren. Veel 
lof over een bepaalde technologie, 
maar blijkt die ook efficiënt en  
effectief in ùw concrete bedrijfs-
voering?

 » Een nieuwe technologie valideren. 
U komt een beloftevolle technolo-
gie op het spoor 
en wenst deze op 
objectieve wijze 
(internationaal) te 
valideren alvorens 
te vermarkten.

 » VITO is aan-
gewezen als 
technologie-
partner bij 
baanbrekende 
innovaties.

stap 1
U droomt van een innovatie, investering, renovatie,... in uw proces, gebouw,

product? Wilt u dat aspecten van milieu, energie en/of duurzaam materiaalgebruik
aandacht krijgen?

stap 2
Telefonisch of face-to-face bespreken we de hoofdlijnen van uw project.

Wilt u een haalbaarheidsstudie of technologiedemonstratie op maat van uw bedrijf?

nee ja

einde
KOSTPRIJS 0 €

stap 3
U ontvangt een vrijblijvende offerte en 
wij tonen u de weg naar de optimale  

subsidie*.

stap 4
U bestelt de haalbaarheidsstudie

of het demonstratieproject.

stap 5
Het project start, met tussentijds rap-
port en regelmatige terugkoppeling.

resultaat & nazorg
De technisch-economische haalbaarheid

van uw project is bekend.

* Vlaamse KMO’s komen in aanmerking voor 
minstens 66 % subsidie bij VITO-PRODEM. 
Informeer naar de voorwaarden.


