
 
 
MEC-innovatie 

 

Naam project Mobiel erfgoed- en innovatiecentrum (MEC) 

Regeling De subsidie betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel 
Programma Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
2007-2013" (kortweg OP Kansen voor West genoemd), 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.  
Module 1 van de ODR. 

Looptijd project 9-3-2011 tot en met 8-3-2014 

Verwacht budget Totale investering :                                                  3.755.597 euro  
Totale subsidiabele kosten :                                    3.605.937 euro  
financiering publiek (EFRO, provincie en Rijk) :      1.464.207 euro financiering 
bedrijven en kennisinstellingen :          2.141.730 euro steunintensiteit :                  
41 % 

Weblink Directe weblink en www.mec-innovatie.nl  
Beschikking 

Samenvatting Het MEC-Innovatieproject is een pilot dat focust op het uitvoeren van een aantal 
concrete deelprojecten.  
In deze deelprojecten worden in partnerschap nieuwe (half) producten en 
processen voor het bedrijfsleven nader onderzocht en wordt deze kennis en 
kunde voor een breed gebruik vastlegt zodat de informatie ook ten behoeve van 
andere innovatieve ontwikkelingen kan worden ingezet. Het project concentreert 
zich daardoor enerzijds op een aantal concrete deelonderzoeken en 
testopstellingen (bevorderen van kennisontwikkeling en 
–toepassing), terwijl anderzijds een multimediale basisfaciliteit wordt ingericht 
waarmee de onderzoeken en hun resultaten kunnen worden geïnterpreteerd, 
gemonitord en vastgelegd (bevorderen van kennisoverdracht). 
 
Het MEC-Innovatieproject richt zich in de projectperiode op de volgende 
concrete deelprojecten: 
1. IBA testen en toepassen op binnenvaartschepen in museumhavens 
2. CAD/CAM testen en toepassen op vervangende onderdelen van motoren en 
constructies 
3. Zonne-energie dekkleden testen en toepassen op mobiel erfgoed 
4. Nano coating testen en toepassen op mobiel erfgoed 
5. Zonne-energie testen en toepassen op mobiel erfgoed 
6. Ontwikkelen van de basis infrastructuur en voorzieningen t.b.v. de 
inhoudelijke deelprojecten waarin naast de ICT-infrastructuur o.a. ook de 
vormgeving en de inrichting van de werklocaties wordt 
ontwikkeld die nauw aansluit op de voorwaarden en karakteristieken van de 
testopstellingen in de punten 1 - 5: 
      • MEC remise: in de tramremise op de Kootsekade in Rotterdam-Centrum 
      • MEC haven: in de Leuvehaven in Rotterdam-Centrum (zowel ‘front-‘ als 
‘backoffice’ van het project) 
      • MEC werf: in de historische werf in Delfshaven 
7. Management & ondersteuning mobiel erfgoed innovatiecentrum 
 
Hoewel veel van de activiteiten van het MEC-Innovatieproject op de 3 
werklocaties zullen worden uitgevoerd, is het voor het testen en het vastleggen 
van de data van heel groot belang om ook ‘op locatie’ te kunnen werken. Onder 
meer de (test)data van specifieke mobiele objecten in de havens van 
Rotterdam, Maassluis, Vlaardingen, Dordrecht en Papendrecht zullen bij de 
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testen van het MEC-Innovatieproject worden betrokken. 
De mobiele basisfaciliteiten van het project (mobiele werkstations waarin o.a. 
camera’s, scan- en sensorapparatuur zijn geïncorporeerd) maken het mogelijk 
om naar specifieke locaties toe te gaan en de relevante data vast te leggen. 
Deze data wordt dan vervolgens via geavanceerde ICT-hardware direct online 
aan de MEC-databases aangeboden. 
 
Het MEC-Innovatieproject is een pilotproject dat het bedrijfsleven in staat stelt 
om expertise en prototypes te ontwikkelen en te testen. Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met kennisinstellingen zoals de TU-Delft, Stichting CAD 2M, 
Stichting IOD, de Hogeschool Rotterdam en de  ROC’s Zadkine, Albeda en het 
Scheepvaart en Transport College. De samenwerking met het Galileo BV en 
Distel zijn daarbij strategisch van belang. Zij ontwikkelen digitale 
competentiesets voor het mbo in opdracht van het Consortium 
Beroepsonderwijs Nederland bestaande uit 26 ROC’s. 

Contactpersoon 
overheid 

Edwin Bijkerk, programmasecretaris Kansen voor Rotterdam  
Programmabureau Kansen voor Rotterdam  
Afdeling Investeringsbeleid en fondsen Stadsontwikkeling  
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam  
tel: 010 – 489 4105 fax: 010 – 489 7148  
E: er.bijkerk@rotterdam.nl   
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