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Tóch Nederlandse overheidssteun voor Europese R&D programma’s

Goed nieuws voor alle Nederlandse Hightech bedrijven en kennisinstellingen die willen deelnemen
in de Europese R&D programma’s voor software en embedded systemen (Itea2, Artemis) en
voor hardware en semiconductor devices en equipment (Catrene, Eniac).
In de bedrijfslevenbrief van 2 april jl. werd aangekondigd dat er in 2012 een bijdrage
komt vanuit de overheid (ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) van 38
miljoen euro voor de Europese R&D programma’s. Daarmee zit die overheidsbijdrage weer op
het niveau dat we bij de start van Point-One Phase 2 ook hadden. Voor 2013 is er een harde
toezegging van 23 miljoen euro voor JTI programma’s en een intentie om voor Eureka
programma’s ook een fors bedrag vrij te maken.
 
Projecten die in 2011 werden ingediend
De projecten die vorig jaar werden ingediend en goedgekeurd in de JTI programma’s Artemis en
Eniac zullen binnenkort een beschikking krijgen en kunnen dus starten. Dat gaat om 20 miljoen
euro voor de Nederlandse partijen. Om de overheidsbijdrage van 18 miljoen euro voor de
Eureka projecten die vorig jaar werden ingediend en gelabeled toe te wijzen, wordt er in de 2e
helft van 2012 een tender uitgeschreven door AgentschapNL. Dit met gescheiden calls en
budgetten voor Eureka projecten binnen Itea2 (13 miljoen euro) en Catrene (5 miljoen euro). De
Nederlandse deelnemers in die Eureka projecten moeten dus in het najaar van 2012 een
aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor een overheidsbijdrage.
 
Nu projecten indienen in lopende calls 2012
Omdat er ook budget beschikbaar is gesteld voor 2013 is het van groot belang om in de nu
lopende calls 2012 van de vier Europese R&D programma’s (Itea2, Artemis, Eniac en Catrene)
een sterke Nederlandse inbreng te hebben. Alleen als er voldoende deelname is hebben we een
argument om de funding door de Nederlandse overheid voor de komende jaren zeker te stellen!
 
Alle Point-One leden met een R&D afdeling zouden moeten nagaan hoe ze in deze vier
programma’s kunnen participeren. Bij alle programma’s geldt dat je een hogere beoordeling
krijgt, en dus meer kans op toekenning, als er sprake is van een breed en gebalanceerd
samengesteld consortium. 
 
MKB bedrijven vinden het echter vaak lastig om zelf een project in te dienen of om uit te vinden
in welk project van een andere partij ze kunnen meedoen. Daarom zal het Point-One Office de
MKB leden gaan helpen om in contact te komen met projectleiders in de call 2012. Zie voor meer
informatie hierover het bericht 'Hoe kunnen MKB leden deelnemen in Eureka en JTI calls 2012?'.
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