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Succesvolle smart city innovatiemissie
naar Zuid‐Korea
Van 3‐6 september vond in Seoul de
World Smart City Expo plaats, een
meerdaags event waar bedrijven en
overheidsvertegenwoordigers van over
de hele wereld innovatieve
oplossingen presenteerden voor de
verstedelijkingsvraagstukken van de
toekomst. Nederland had een eigen
paviljoen waar zo’n twintig
deelnemers zich presenteerden,
samen met de gemeente Amsterdam
en het innovatieplatform Amsterdam
Smart City.
De missie was een succes. De Zuid‐
Koreaanse premier Lee Nak‐yeon (zie
foto) liet zich graag informeren over de
Nederlandse oplossingen. Op dag 2
werd aan drie Nederlandse
deelnemers door Zuid‐Korea een
Award uitgereikt: architectenbureau
MVRDV (bekend van o.m. De Markthal
in Rotterdam, maar in Zuid‐Korea ook
van een nieuw stadspark op een in
onbruik geraakte afslag van een
snelweg), Fringe BV (dat warmte‐
koude oplossingen op basis van
hydrothermie voor gebouwen en
wijken ontwikkelt) en Amsterdam
Smart City (dat alleen al in 2018 23
missies heeft begeleid).
Meer informatie: Jacobine de Zwaan
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Succesvolle matchmaking op de
SPACE
Op 11 en 12 september vond voor de
11e keer het EEN matchmaking event
plaats op de SPACE in Rennes (Fr).
SPACE is dé internationale vakbeurs
voor de veehouderij.
Nederlanders vormden op de beurs op
één na de grootste groep aanwezigen
(na Duitsland) met 67 exposanten!
Ook de matchmaking van Enterprise
Europe Network werd weer goed
bezocht door Nederlandse bedrijven,
met ruim 20 geboekte meetings.
Om het Nederlandse belang te
onderstrepen, gaf onze ambassadeur
in Parijs, Pieter de Gooijer, een
netwerkreceptie op de beurs.
Meer informatie: Annemarie Destrée

Waterstof: de robuuste schakel in het
energiesysteem voor de toekomst?
Waterstof professor Ad van Wijk was
donderdag 12 september te gast bij
RVO Utrecht. Tijdens een
drukbezochte Amuze lunchlezing ging
hij dieper in op de toekomst van
waterstof. Deze lezing was direct de
aftrap van de waterstof community
‘Hy UP!’. Hierbij hoort een Pleio‐groep,
een masterclass rond waterstof eind
dit jaar en een webpagina op RVO.nl
waar alle info rond waterstof is
samengebracht. Op 4 december vindt
de lezing met Ad van Wijk ook plaats
bij RVO Den Haag.
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Meer informatie: Claire Hooft
Graafland & Ruud Dwars

Opnieuw goede resultaten voor H2020 SC1: Gezondheid in 2019

Afgelopen april hadden de topics binnen Societal Challenge 1: Health,
Demographic Change and Wellbeing hun één‐na‐laatste sluitdatum binnen
Horizon2020.
Inmiddels zijn alle winnende coördinatoren benaderd om de grant agreement fase
te beginnen. Nederland heeft het opnieuw goed gedaan, van de in totaal 671.5
miljoen euro die te verdelen viel haalden we 76.3 miljoen euro op. Met dit bedrag
staat Nederland op de tweede plek in de lijst van totaal bedragen opgehaald,
achter Duitsland (waar 97.2 miljoen Euro werd opgehaald). Van de in 2019
gefinancierde projecten worden 15 projecten door een Nederlandse partij
gecoördineerd, daarnaast zijn 74 Nederlandse partijen vertegenwoordigd binnen
projecten als partner.
Meer informatie: Andrée Schram

Impact uit data voor high tech
industrie
Twee awards voor ITEA project
Reflexion
Het TNO geleide ITEA project Reflexion
heeft een EUREKA award gekregen. De
award is een erkenning voor impact
van het project, de potentie tot
versterking van de concurrentiekracht
en voor succesvolle samenwerking
tussen MKB en grote bedrijven. Eerder
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deze week werd het project al beloond
met de ITEA Award of Excellence.
Lees het persbericht op de website
van ESI
Meer informatie: Simon Haafs

Maak kennis met… Achim
Eberspächer
Sinds begin september ben ik het
nieuwe national contact point voor
energie. Daarvoor heb ik vijfenhalf jaar
in Berlijn als onderzoekscoördinator en
(beleids)onderzoeker voor het project
‘Energiesysteme der Zukunft’ van de
Duitse wetenschapsacademieën
gewerkt. Het doel van dit project was
het vertalen van de resultaten van
energieonderzoek naar politiek beleid.
Gepromoveerd ben ik in 2014 aan de
universiteit van Hannover op de
geschiedenis van de futurologie, een
voorloper van technology assessment.
Omdat ik de energietransitie en de
verduurzaming van de maatschappij
heel belangrijk vind, zet ik mij daar
graag voor in. Als ik niet voor de RVO
werk, probeer ik samen met mijn
vrouw onze dochters van 6 en 3 op te
voeden en kook ik graag, iets dat mijn
dochters meestal niet, maar mijn
vrouw gelukkig meestal wel
waardeert. We wonen sinds een jaar in
Scheveningen. Ik kijk ernaar uit met
iedereen kennis te maken.
Achim Eberspächer
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Events

1 oktober

29 oktober

27 okt ‐ 8 nov

B2b‐matchmaking
tijdens Marketplace
Food in Oostenrijk

Workshop: Starten van
een ERC
subsidieaanvraag ‐
Horizon 2020

Innovatiemissie Smart
en Green Mobility
Sydney ‐ Smart Cities,
Sydney

Top Tweets
Congrats to my friend @martijnlopes for such an amazing idea. This is the real
circular economy on the making. This is the future. CM @HBSAlumni
#circulareconomy #innovation #Europe

Vragen over de Brexit en wat dit betekent voor jouw onderneming?
Brexitloket geeft antwoord!

Japan‐Netherlands Quantum Conference kicked off yesterday in #Delft!
Leading scientists of both countries present their latest work in plenary talks
and poster sessions. Today Leo Kouwenhoven talked about Condensed Matter
history of p‐wave superconductors and Majoranas.

Congrats!
#EUeic pilot will invest €210 million in 108 innovative projects to
help them access the market faster!
94 #EICaccelerator projects and 14 #FastTracktoInnovation projects will
receive help for their innovative breakthrough solutions
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DEADLINE VOLGENDE NIEUWSBRIEF: Maandag 23 september, 15 uur.
Aanleveren kan bij Natalie in ’t Veld
Groet,
Gabriëlle, Henriëtte, Jan Reint & Mike

UITSCHRIJVEN
Dit is een interne nieuwsbrief om collega’s laagdrempelig op de hoogte te houden
van activiteiten en ontwikkelingen binnen de afdeling Internationaal innoveren
van RVO.nl.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via aanmelden nieuwsbrief

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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