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Wat is H2020?
H2020 staat voor Horizon 2020, het programma van de Europese Commissie om  

Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Het Horizon 2020 programma is  gestart  op  

1 januari 2014, is de opvolger van o.a. KP7 (het zevende kaderprogramma) en IEE  

(Intelligent Energy Europe) en loopt tot eind 2020.

Met dit programma wil de Europese Commissie de concurrentiepositie van Europa  

in de wereld versterken. Ook wil ze partijen stimuleren om gezamenlijk te werken aan 

maatschappelijke uitdagingen op vlakken zoals vergrijzing, betaalbare duurzame energie,  

transport en veiligheid.

Wat is H2020NL?
H2020NL is een netwerk van Nederlandse gemeenten, provincies 

en regio’s die interesse hebben in de mogelijkheden van Euro-

pese subsidie programma’s op het gebied van verkeer en vervoer.  

Mobycon is de initiatiefnemer van dit netwerk. 

Waarom H2020NL?
Lokale en regionale overheden hebben altijd te maken met be-

perkte financiële middelen, maar willen wel hun ambities  

op het gebied van verkeer en vervoer realiseren. Europese  

subsidieprogramma’s bieden de mogelijkheid om 50 - 100% 

van de kosten van een project vergoed te krijgen. Denk hierbij 

aan de aanschaf van elektrische voertuigen, de implementa-

tie van mobiliteitsmanagement, de demonstratie van ITS- 

toepassingen, etc. Tevens biedt het de mogelijkheid om gratis  

ondersteuning te krijgen van Nederlandse adviesbureaus.  

Mobycon wil een bemiddelende rol spelen tussen Nederlandse  

partijen enerzijds en de Europese Commissie en Mobycon’s  

partners in Europa anderzijds.

	  

H2020NL: UW NETWERK VOOR 
EUROPESE SAMENWERKING EN 
EUROPESE SUBSIDIEPROGRAMMA’S

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020


DE VOORDELEN:
•  Altijd op de hoogte van beschikbare subsidies
•  Uitnodigingen voor Europese workshops en congressen over  

thema’s van uw interesse
•  Toegang tot een breed netwerk van steden, regio’s, adviesbureaus, 

universiteiten etc.
•  Steun bij het vinden van de juiste partners voor uw ideeën.

KENNISMAKEN MET MOBYCON EN DE EUROPESE PROJECT-
OMGEVING?
Onze Europa-specialist komt graag een keer bij u langs om 
met u van gedachten te wisselen over een Europa-strategie 
of Europa-training.
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Wat biedt het H2020NL-netwerk voor uw gemeente?
Adviseurs van Mobycon hebben bijna 30 jaar ervaring met  

Europese projecten binnen subsidieprogramma’s van de Europese  

Commissie. In de loop van de jaren hebben wij een solide  

Europees netwerkopgebouwd van steden, regio’s, advies bureaus, 

universiteiten, etc. elders in Europa. Via het H2020NL-netwerk 

kunnen wij u introduceren bij deze partners! 

Uw interesse in specifieke thema’s kunnen wij ook actief onder de 

aandacht brengen van onze Europese partners, om zo samen te 

zoeken naar realisatiemogelijkheden.

Leden van het H2020NL-netwerk profiteren van:
1. een infokanaal: updates over aankomende subsidieregelingen,  

uitnodigingen voor projectworkshops, congressen en netwerk-

bijeenkomsten;

 U ontvangt regelmatig informatie van ons.

2. een samenwerkingskanaal: Mobycon wordt, door buitenlandse  

partijen, vaak benaderd bij hun zoektocht naar Nederlandse 

partners. We zetten deze verzoeken door naar u als lid van ons 

H2020NL-netwerk. Dit maakt kansen inzichtelijk! Natuurlijk 

kunt u als lid ook Mobycon’s netwerk in Europa gebruiken om 

zelf partners te zoeken voor uw ideeën.

Door lid te worden van het H2020NL-netwerk vergroot u de kans 

op deelname aan Europese projecten en daarmee op financiering 

van uw projecten.

Deelname 

De lidmaatschapskosten voor dit netwerk bedragen €395,-/jaar  

(ex. BTW). 

Inschrijven kan via h2020nl@mobycon.nl

Mobycon:
Wij zijn een advies- en onderzoeksbureau met meer dan 30 jaar 

ervaring in verkeer, vervoer en mobiliteit. Onze consultants wer-

ken met passie en combineren uitstekende vakkennis met de 

vaardigheden om mensen en organisaties te begeleiden en pro-

cessen aan te sturen. 

Dit blijkt ook uit onze missie: “Slimme mobiliteitsoplossingen  

maken ons minder afhankelijk van de auto”.

Omdat onze klanten centraal staan in ons denken en handelen vin-

den wij het delen van kennis en samenwerken met onze nationale 

en internationale partners belangrijk.

EU-ervaring
Mobycon heeft een zeer uitgebreide ervaring op het terrein van  

Europese projecten. Wij hebben meer dan 20 projecten uitgevoerd 

binnen diverse Europese subsidieprogramma’s, zoals het 7e 

Kader programma, STEER (IEE) en Interreg. Daarnaast hebben wij 

opdrachten uitgevoerd voor Europese bedrijven en rechtstreeks 

voor de Europese Commissie. Hierbij hebben wij laten zien dat  

wij op een breed spectrum van onderwerpen goed thuis zijn: open-

baar vervoer, fiets, mobiliteitsmanagement, personenvervoer, 

goederenvervoer, ITS en verkeersveiligheid. Mobycon heeft 15 

medewerkers met ervaring op Europese projecten.

mailto:h2020nl%40mobycon.nl?subject=
mailto:r.jorna@mobycon.nl%20?subject=
http://www.mobycon.nl


r.jorna@mobycon.nl

(06) 333 056 52
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Uw contactpersoon
Onze senior adviseur Ronald Jorna heeft 30 jaar ervaring in  

Europa. Hij heeft diverse succesvolle projectvoorstellen geschre-

ven en en was projectleider van diverse Europese projecten. 

Ronald is onze contactpersoon en vraagbaak voor al uw vragen op 

het gebied van Horizon 2020 en het H2020NL-netwerk. Hij komt 

graag bij u op locatie kennismaken.

• CIPTEC: project over trends en innovaties in het openbaar  

vervoer en de vraag hoe dit kan helpen meer reizigers in het 

OV te krijgen.

• PRO-E-BIKE: promotie van e-(bak)fietsen voor het vervoer van 

goederen, diensten en/of personen in Europa.

• STARTER: mobiliteitsmanagement voor toeristische gebieden.

• TRAVELPLANplus: project over mobiliteitsmanagement op be-

drijventerreinen.

• NAVIKI: project waarbij een online navigatiesysteem voor de 

fiets breed in Europa wordt uitgerold.

• RIPCORD-ISEREST: onderzoeksproject gericht op het verbe-

teren van verkeersveiligheid op het onderliggend wegennet.

• SAFECYCLE: project over ICT-toepassingen voor veiliger fiets-

verkeer.

• 2DECIDE: project over de evaluatie van ITS-toepassingen.

• FRAME-NET: kosten-batenanalyse betreffende een Europees 

ITS-raamwerk voor ITS implementaties in de 21e eeuw. 

• BESTFACT: het verzamelen van best practices op het gebied van 

stedelijke distributie, duurzame logistiek/intermodaliteit en  

e-freight, alsmede het verspreiden hiervan onder de doel-

groep.

• WEASTflows: project over het beter benutten van de bestaan-

de goederenvervoerinfrastructuur door toepassing van ICT- 

oplossingen.

• FREIGHTWISE: project gericht op het stroomlijnen van inter-

modaal vervoer door middel van o.a. ICT, betere organisatie en 

afstemming.

Referenties
Hieronder vindt u een selectie van een aantal Europese projecten waar Mobycon in het  

verleden aan heeft gewerkt. Neemt u vooral contact met ons op als u meer informatie 

wenst!

Projecten met een 
focus op mobiliteit

Verkeers-
veiligheid

Projecten met een 
sterke financiële of 
economische focus

Goederenver-
voerprojecten

mailto:r.jorna@mobycon.nl 
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