
 
 
Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 
 

Naam project Kennis en Innovatie Impuls Greenport Regio Boskoop 

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 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning 
diensten.] 

Looptijd project 1-8-2009 tot en met 30-6-2014 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten € 1.942.420   
EFRO-bijdrage € 776.968 en Rijkscofinanciering € 402.941 en samen 61% van 
de subsidiabele kosten. 
Het staatssteun bevattende onderdeel binnen het project betreft de 'Innovatie 
Impuls'. De subsidiabele kosten voor dit onderdeel betreffen € 153.225. Per 
MKB-er is het bedrag aan 
steun maximaal € 7.000. 

Weblink Kansen voor West  
Beschikking 

Samenvatting Door de Stichting Greenport Regio Boskoop is het initiatief genomen om, 
gefundeerd op een eerder door de 
greenportgemeenten opgestelde visie en de daaruit voortgevloeide Integrale 
Structuurvisie, maar ook op het 
provinciaal en landelijk beleid voor de greenports, een project vorm te geven 
waarin de versterking van de 
economische basis en de duurzaamheid van de greenport centraal staan. 
Uiteindelijk is besloten om dit project 
op te splitsen in vier projecten, waarvoor separaat subsidie zal worden 
aangevraagd. Eén van deze projecten is 
het project Kennis- en innovatie-impuls Greenport regio Boskoop. 
 

Doelstelling 
Het project kent de volgende vier hoofddoelstellingen: 
- Bevorderen van het delen van specifieke praktische kennis, nieuwe 
vaardigheden tussen bedrijven onderling 
en bedrijven en werknemers en het bevorderen van innovaties; 
- Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt; 
- Inbedding en koppeling van de eerste twee doelstellingen en de bijbehorende 
activiteiten met andere 
ontwikkelingen en organisatieverbanden in de greenport; 
- Bundelen en regisseren van lopende en voorgenomen initiatieven voor de 
eerste drie hoofddoelstellingen. 
 

Activiteiten 
Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase wordt de EFRO-subsidieaanvraag opgesteld en 
worden uitvoeringsafspraken in het 
partnerconsortium gemaakt en vastgelegd. Hieronder vallen de volgende 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Beschikking-Kennis-en-Innovatie-Impuls-Greenport-Regio-Boskoop.pdf


 
 

 

activiteiten: 
1. Opstellen definitieve subsidieaanvraag Kansen voor West; 
2. Opzetten projectmanagement 
3. Opstellen planning en activiteiten 
Uitvoeringsfase: 
De volgende activiteiten zijn voorzien om de genoemde doelstellingen te 
realiseren: 
1. Kennisregie: Versterken van de regie op kennisdeling en –toepassing, 
innovaties door bedrijven en 
kennisinstellingen en de aansluiting hierop van het onderwijs (instellen van twee 
platforms, opstellen van 
urgentieagenda’s voor innovatie en onderwijs en afspraken over de 
implementatie daarvan). 
2. Kennisrotonde: Gericht verzamelen, integreren, uitwisselen en verspreiden 
van bestaande kennis die voor het 
specifieke bedrijfsleven relevant is (op- en openstellen themadossiers, 
themabijeenkomsten, workshops, 
excursies, etc.); 
3. Innovatie-impuls: Het actief initiëren, oppakken en begeleiden van nieuwe 
ideeën en innovaties door 
bedrijfsleven en kennisinstellingen gezamenlijk; 
4. Onderwijsaccellerator: Verbetering van de capaciteiten van ondernemers en 
het kennisniveau van personeel 
en het zorgen voor voldoende toelevering van gekwalificeerd groen personeel 
door de onderwijsinstellingen 
(specifieke cursussen, o.a. voor duurzaamheid); 
 

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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