
 
 
Green Metropole 
 

Naam project Green Metropole 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de  
periode 2007-2013 is opgesteld en door de Europese Commissie bij 
beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is goedgekeurd. Het project 
valt in het kader van het programma OP Kansen voor West  
onder prioriteit 1 "Kennis, innovatie en ondernemerschap", doelstelling 1.1 
'Versterken kansrijke clusters door kennisontwikkeling-, overdracht- 
en toepassing'.  
Module 4 van de Omnibus Decentraal: Innovatieve starters  
Module 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning 
diensten.  
Module 8 van de Omnibus Decentraal: Opzetten, uitbreiden en aansturen van 
innovatiecluster. 

Looptijd project 01-01-2011  tot en met 30-06-2014  

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten €  2.237.224    
EFRO-bijdrage €  494.890  en Rijkscofinanciering €  400.000 en samen  40% 
van de subsidiabele kosten. 

Weblink Kansen voor West 
Beschikking 

Samenvatting De toekomst van de energievoorziening is een economisch en maatschappelijk 
vraagstuk van mondiale betekenis. Regio’s die beschikken over de kennis en 
kunde om die vraagstukken aan te pakken en op een competitieve manier 
weten te verspreiden, zullen zich onderscheiden en daarmee een nieuw 
potentieel van ontwikkeling aanboren. Innovatief ondernemerschap maakt 
onderdeel uit van deze ontwikkeling. Jonge bedrijven die specifiek duurzame 
producten en diensten op de markt brengen om consumenten en andere 
bedrijven in staat te stellen duurzamer te leven en te ondernemen. 
Ondernemers die gemotiveerd zijn om vernieuwingen door te voeren die gericht 
zijn op de toepassing van schone technologie en hergebruik van grondstoffen. 
Hard- en software ontwikkelaars die bijdragen aan de haalbaarheid van nieuwe 
toepassingen.  
    
Doelstelling  
Binnen AIM for New Energy worden bedrijven tot elkaar gebracht om 
kruisbestuiving en samenwerking tot stand te brengen. Niet alleen organisaties 
die gehuisvest zijn in het Center of Excellence, maar ook bedrijven en 
kennisinstellingen uit de stad  Amsterdam. Dit moet leiden tot bedrijfsgerichte 
innovaties en groei van bedrijven en meer specifiek gericht op het versnellen 
van energietransitie-trajecten op allerlei niveaus.  
De hoofddoelstelling van het project valt uiteen in de volgende operationele 
doelstellingen:  
- maatwerkondersteuning van individuele bedrijven;  
- stimuleren van gezamenlijke innovatie en productontwikkeling; - het aanbieden  
van passende huisvesting in een inspirerende omgeving;  
- actieve netwerkparticipatie met bedrijven (klein en groot) en kennisinstellingen;  
- versterken van de uitstraling door gezamenlijke PR en publiciteitsuitingen.   
 
Activiteiten 
In de uitvoeringsovereenkomt worden de volgende activiteiten genoemd: 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/11/Green-Metropole.pdf


 
- Scouten: Netwerken en bedrijven spotten, welke ideeën zijn er? zoeken naar 
innovatieve korte afspraken. 
- Screenen: Vanuit de scouting kandidaten nader interviewen en screenen op 
groeimogelijkheden. 
- Support: Begeleiding van high-potentials. Na de screening bepaalt de 
beoordelingscommissie obv intakeverslag welke bedrijven ondersteuning 
krijgen. De support bestaat uit dat wat nodig is om het bedrijf te laten groeien - 
vastgelegd in de intake en variërend van busisnessplan uitwerking tot 
partnersearch. 
 

Contactpersoon 
overheid 

Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio 
Provincie Flevoland 
Programma Management Europa 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-265 480 
pmebeheer@flevoland.nl 
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