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Kabinet steunt Europese technologieprogramma’s

Gepubliceerd op:14 februari 2013 | Gewijzigd op:18 december 2013

Het kabinet wil 40 miljoen euro per jaar beschikbaar maken voor de stimulering van internationale technologische samenwerking
in de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM).

Het gaat om Nederlandse bedrijven en kenninstellingen die mee willen doen aan internationale samenwerking in de EUREKA clusters (ITEA2 en
CATRENE) en de Joint Technology Initiatives (ARTEMIS, ENIAC en het vervolg JTI onder Horizon 2020). Ook wil het kabinet 13 miljoen euro
per jaar beschikbaar stellen voor het Eurostars programma vanaf 2014. De bedragen zijn voorzien t/m 2020.

Jaarlijks 15 miljoen van de EC

De verwachting is dat door de Nederlandse co-financiering van de JTIs, de Europese Commissie circa 15 miljoen euro jaarlijks beschikbaar
stelt in het kader van de JTI’s. Bij Eurostars is de verwachting dat de Europese Commissie circa 3 miljoen euro toevoegt aan het Nederlandse
budget. Deze bijdragen komen uit het nieuwe Europese Horizon 2020 programma.

Binnenkort volgt nader nieuws over de openstelling van de nationale tenders van ITEA2 en CATRENE via onze website.

Meer informatie

Info over de JTI Calls: http://www.artemis-ju.eu/call2013 en http://www.eniac.eu/web/calls/local_index.php
Info over de Eureka clusters: http://www.itea2.org/ en http://www.catrene.org/
Info over eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu/

 

Meer over: Horizon 2020, Eurostars, Zevende Kaderprogramma, Artemis, Catrene, ENIAC, ITEA2, Internationaal Innoveren, Internationale
Samenwerking, Topsectorenbeleid
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