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> Europese Awards

Ondernemerschapsbevordering

Hebt u het ondernemerschap op de een of andere manier bevorderd?
De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering identificeren en erkennen
de meest succesvolle initiatieven ter stimulering van de ondernemingszin en het
ondernemerschap in Europa.
Die Europese wedstrijd vestigt ook de aandacht op voorbeelden van uitmuntend
ondernemerschapsbeleid en goede praktijken, creëert een beter besef van de
meerwaarde van ondernemerschap en dient ter aanmoediging en inspiratie van
potentiële ondernemers.
Een initiatief van de Europese Commissie, DG Growth in samenwerking met de lidstaten
en landen die deelnemen aan deze wedstrijd.

Wie kan deelnemen?
Als u een nationale, regionale of lokale overheidsinstantie of partner in een publiek-privaat samenwerkingsverband bent en hebt meegewerkt aan een succesvol initiatief dat de afgelopen
vijftien maanden de economie in uw regio op nationaal, regionaal of lokaal niveau heeft gestimuleerd, dan moet u zeker deelnemen!

Prijscategorieën?
Er zijn zes prijscategorieën waarin u kunt deelnemen:
• Bevordering van de ondernemingszin
• Investering in ondernemersvaardigheden
• Verbetering van de bedrijfsomgeving
• Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen
• Ondersteuning van de ontwikkeling van groene markten en efficiënt gebruik van hulpbronnen
• Verantwoord en inclusief ondernemerschap

Hoe deelnemen?
Om deel te nemen, vraagt u een deelnameformulier aan bij het Belgische contactpunt of u
downloadt het vanop de website van de FOD Economie.
U kunt tot uiterlijk maandag 18 mei 2020 uw deelnameformulier terugsturen.

Kalender en procedure
Uw inzending wordt in eerste selectiefase beoordeeld door een Belgische jury die maximaal
twee nationale projecten uitkiest en doorstuurt naar het Europese niveau van de wedstrijd.
Een Europese jury beoordeelt de projecten die zij van de deelnemende lidstaten en andere
Europese landen ontvangt en nomineert per prijscategorie drie initiatieven.
Tijdens een overhandigingsceremonie die eind november 2020 plaatsvindt te Berlijn (Duitsland)
worden de winnaars van elke prijscategorie bekendgemaakt. Het meest creatieve en inspirerende ondernemerschapsinitiatief krijgt de Grote Prijs van de Jury.
Uw inzending wordt door de juryleden beoordeeld op:
• originaliteit,
• haalbaarheid,
• impact op de lokale economie,
• verbetering van de relaties met lokale belangengroepen, en
• toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s.

Meer inlichtingen?
Wilt u meer weten over de nationale Award-verkiezing, bezoek dan de volgende webpagina’s:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/
promotie-van-het/de-europese-awards-voor
of
http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm.
U kunt eveneens het Belgische contactpunt voor de Europese Awards contacteren:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium
North Gate, 4e verdieping, bureel B29
Koning Albert II–laan 16
1000 Brussel
België
Tel: +32 2 277 82 52
e-mail: info.EEPA@economie.fgov.be

België en de Europese Awards voor
Ondernemerschapsbevordering
België stond tijdens de dertien edities van deze wedstrijd reeds viermaal op het hoogste schavotje.
In 2006 won het project “Fondation pour la Recherche et l’Enseignement de l’Esprit
d’Entreprendre (FREE)” in de prijscategorie “Investering in menselijk kapitaal”.
In 2007 won in dezelfde categorie het project “Cap’Ten, sois capitaine de ton projet” van
ICHEC–PME.
In 2013 ging het project “Starterscontracten voor ondernemers” van de stad Gent in de categorie “Verbetering van de bedrijfsomgeving” aan de haal met de overwinning en bezorgde België
voor de derde keer een winnaar.
In 2019 selecteerde België het project “Haven Incubator CVBA-SO, een veilige haven voor
jong experiment” van Haven Incubator CVBA-SO in de categorie Bevordering van de ondernemingszin.
Het tweede Belgische project “Crossroads2” van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten vzw nam
deel in de Awardscategorie Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen.
Beide projecten werden in de editie 2019 door de Europese jury weerhouden. Tijdens de
Europese finale won het project “Haven Incubator CVBA-SO, een veilige haven voor jong
experiment” van Haven Incubator CVBA-SO een Award in zijn categorie. Het project
“Crossroads2” moest zich tevreden stellen met een eervolle plaats als “runner-up”.
Ontdek deze projecten op de volgende websites:
FOD Economie:
• https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/
promotie-van-het/europese-awards-voor/nationale-selectie-van-de
“Haven Incubator CVBA-SO, een veilige haven voor jong experiment” - Haven Incubator
CVBA-SO:
• https://drive.google.com/file/d/1I9jGaNvxTlHTeU70uL5PearILJi_hUAm/view
• https://www.mijnleuven.be/agenda/item/baas-boven-baas
“Crossroads2” van VLAIO – Team Bedrijfstrajecten vzw:
• https://www.crossroads2.eu/projectresultaten
• https://www.crossroads2.eu/bedrijfsgetuigenissen
• https://www.crossroads2.eu/sites/default/files/uploads/Publieke%20samenvatting%20
CrossRoads2%202016-2018%20FINAL.pdf
• https://www.tvl.be/programmas/fan-van-limburg-innovatieproject-60289
• https://www.crossroads2.eu/agenda-nieuws/verbruggen-paddestoelen-op-weekendvan-de-wetenschap
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