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GROEPSZAKENREIS  
“OFFSHORE WIND ENERGY TAIWAN” 

21 – 26 APRIL 2019 

VOORLOPIG PROGRAMMA  

Deze groepszakenreis, die FIT organiseert in samenwerking met de De Blauwe Cluster en de Agoria Energy 
Technology Club, wil een platform bieden aan Vlaamse OFW-bedrijven om de markt en de 
samenwerkingsmogelijkheden in Taiwan te verkennen.  

Deze groepszakenreis omvat: 

• een 'Belgium-Taiwan Offshore Wind Forum' en business matchmaking: voorstelling van de Vlaamse 
expertise in OFW, deelnemende bedrijven kunnen hun technologie pitchen en samenwerking zoeken. 
 

     Dit forum wordt georganiseerd in samenwerking met lokale professionele OFW-federaties:  
✓ Metal Industries Research & Development Center (MIRDC) https://www.mirdec.org.tw/English  
✓ Taiwan Wind Industry Association https://www.twtia.org.tw/english  
✓ Met adviserende steun van de OFW-autoriteiten in Taiwan: Industrial Development Bureau (IDB),  
      Ministerie van Economische Zaken (MOEA);  

  
• Meetings met: 

✓ De vermelde OFW ontwikkelaars van windmolenprojecten: Orsted, wpd, Northland  
     Energy/Yushan Power/Mitsui, Copenhagen Infrastructure Partners, China Steel  
     Corp/CIP, Taiwan Power Corp., Swancore/Macquarie; 
✓ Belangrijke tier-1 contractors zoals Boskalis Taiwan, DEME Taiwan, JDN Taiwan, Seajacks Taiwan, 

Siemens Gamesa Taiwan; 

 

• Site visits naar de OFW havens in Taiwan en belangrijke lokale bedrijven zoals China Steel Corp., China 

Ship-Building Corp., Century Steel (JV with Bladt), Formosa Heavy Industries, Sinotech Engineering, CECI 

Engineering Consultants 

• Netwerking events met lokale stakeholders 
 

Aansluitend op de groepszakenreis kan u deelnemen aan de Global Offshore Summit (25 april) 
en Green Financing Taiwan (26 april) in Taipei, zodat u visibiliteit en netwerking kan maximaliseren binnen 
één enkele trip.  

https://www.blauwecluster.be/
https://www.agoria.be/fr/Energy-Technology-Club-11895-2
https://www.agoria.be/fr/Energy-Technology-Club-11895-2
https://www.mirdec.org.tw/English
https://www.twtia.org.tw/english
https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/
https://www.eventbrite.co.uk/e/green-financing-taiwan-tickets-55212775899
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Programma: Taipei & Kaohsiung  

Zaterdag 20 april: Flight Brussels-Taipei 
 
Zondag 21 april: Arrival + Welcome & Briefing Dinner in Taipei;  
 

Maandag 22 april:  
✓ AM: Visit to Tier-1 contractor and developer in Taipei 
✓ PM:  Belgium-Taiwan Offshore Wind Forum 
✓ Networking dinner 

 
Dinsdag 23 – woensdag 24 april:  

✓ Site-visits and B2B-meetings with (selected from) Boskalis Taiwan, DEME Taiwan, JDN Taiwan, 
Seajacks Taiwan (in alphabetical order) and/or developers (selected from) Orsted, wpd, 
Northland Energy/Yushan Power/Mitsui, Copenhagen Infrastructure Partners, China Steel 
Corp/CIP, Taiwan Power Corp., Swancore/Macquarie and local Taiwanese key players. 
 

Woensdag 24 april:  Debriefing dinner hosted by the Director of the Belgian Office Taipei at his Residence. 
 
Optioneel:  
Donderdag 25 april:  Global Offshore Wind Summit  
Vrijdag 26 april:   Green Financing Taiwan event   

• Deze 2 events maken geen deel uit van de groepszakenreis. Bedrijven die aansluitend aan de 
groepszakenreis wensen deel te nemen aan de Global Offshore Wind Summit en/of 
Green Financing Taiwan dienen zich op eigen kost voor deze events te registreren.  

 

VLUCHTEN  

U staat zelf in voor het boeken van uw vluchten. 

Hou rekening met de volgende elementen bij het boeken van uw vluchten:  
• Het programma van de groepszakenreis start op zondag 21 april om 18:00 in Taipei met 

een welcoming & briefing dinner. Het is aangeraden een vlucht te boeken met aankomst in Taipei 
op 21 april vóór 15:00.  

• Het programma van de groepszakenreis eindigt op woensdagavond 24 april. Aansluitend kan u 
ervoor opteren deel te nemen aan de Global Offshore Wind Summit (25 april) 
of Green Financing Taiwan event (26 april) in Taipei;  

https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/
https://www.eventbrite.co.uk/e/green-financing-taiwan-tickets-55212775899
https://gwec.net/global-offshore-wind-summit-taiwan/
https://www.eventbrite.co.uk/e/green-financing-taiwan-tickets-55212775899
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HOTEL  

Na inschrijving ontvangt u meer informatie over hoe u tegen groepstarief een kamer kunt boeken 
in het hotel dat FIT voor deze groepszakenreis voorstelt.  

REISDOCUMENTEN  

Om naar Taiwan te reizen dient u in het bezit te zijn van een paspoort met een geldigheid van minstens 6 
maanden te rekenen vanaf dag van inreis/aankomst.  

FINANCIËLE STEUN  

Reis- en verblijfkosten voor de groepszakenreis zijn ten laste van uw bedrijf, maar FIT kan hiervoor onder 
bepaalde voorwaarden wel financiële steun geven.   
Voor meer informatie: www.flanderstrade.be – rubriek “Subsidies” - dienst subsidies 
(subsidies@fitagency.be – T: 02/504 88 20).   

BELANGRIJK: U moet uw subsidieaanvraag uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek online indienen. Verlies dit 
niet uit het oog, want deze deadline wordt heel strikt toegepast. De aanvraag voor een subsidie staat los 
van de behandeling van uw inschrijvingsdossier voor de missie. U moet dus zelf het initiatief voor 
de subsidie-aanvraag nemen en de online aanvraagprocedure doorlopen.   

Nieuw !  

U moet inloggen op het subsidieplatform met uw elektronische identiteitskaart (eID).  

• U moet ook de nodige rechten hebben om in naam van uw onderneming subsidies aan te vragen 
en te beheren.   

• Tip: Zorg dat u kan inloggen met elektronische identiteitskaart (eID)!  

MEER INFO  

Karine De Vleeschouwer,  
areamanager Central & South Asia  
T 02 504 87 26  
E karine.devleeschouwer@fitagency.be  

 

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidie-voor-een-prospectiereis-buiten-de-eu-ijsland-liechtenstein-en-noorwegen
http://www.flanderstrade.be/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/subsidie/subsidies-voor-prospectie-zakenreis-buiten-europa
mailto:subsidies@fitagency.be
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/nieuws/belangrijke-berichten-omtrent-onze-subsidies
mailto:karine.devleeschouwer@fitagency.be

