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Strategisch plan in het kader van internationale samenwerking in de regio
Overheid (drie provincies SNN en lokale overheid), Kennisinstellingen (focus op
VanHall Larenstein & AOC Terra, samenwerking met overig onderwijs), Ondernemers
uit de regio. Netwerkorganisatie Nordconnect, programma’s van Ministerie van EL&I,
Regionale Transitie, Internationalisering en Ondernemerschap
10 november 2011

Context:

Innovatiekracht is één van de belangrijkste voorwaarden voor duurzaam succes. Dit
strategisch document resulteert in een doordacht vijfjarenplan om het
innovatievermogen van de regio De Veenkoloniën te ontwikkelen. Innovatiekracht
wordt ondermeer bereikt door het realiseren van een sterk internationaliseringsbeleid.
In de regio de Veenkoloniën dient dit beleid, conform de visie van SNN, gericht te zijn
op samenwerking met de kustregio’s in Noord(Oost)-Europa met als doel het
stimuleren van economische groei in het Noorden en het verbeteren van de
concurrentiepositie van de regio. De innovatiestrategie van de regio De Veenkoloniën
maakt duidelijk in welke richting de regio koerst en welk belangen er voor de
betrokken partijen behartigd worden. De basis van de innovatiestrategie is de
regionale kennisagenda van de Veenkoloniën die gebaseerd is op de kansen en
ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Belangrijke thema’s binnen deze kennisagenda
zijn de topsectoren met de focus op Agri-Business en water, in aansluiting bij het
beleid van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. In de
kustregio’s van Noord(Oost)-Europa heeft elke regio haar eigen kennisagenda in kaart
gebracht of wordt deze met ondersteuning van Nordconnect vorm gegeven. Deze
regionale agenda’s zullen doorontwikkeld worden naar een transnationale
kennisstrategie gericht op de innovatiecapaciteit van de betrokken internationale
regio’s. Vanuit deze transnationale kennisstrategie wordt gezocht naar
overeenkomsten in innovatiecapaciteit waarbij Business to Business leidend is. Dit
kan alleen gerealiseerd worden door het faciliteren en versterken van netwerken en
relaties tussen overheid, ondernemers en kennisinstellingen. Proces- en
productinnovatie is het resultaat van deze samenwerking en leidt tot dusdanige
meerwaarde voor alle betrokken partijen dat er economisch gewin optreedt. Nederland
dient daarbij gepositioneerd te worden als innovatief en excellent gebied waar kennis
en business elkaar versterken. Om meer business te generen in de regio De
Veenkoloniën is samenwerking met het buitenland essentieel. De methodiek die
hierbij gehanteerd wordt is een duurzaam meerjarig samenwerkingssysteem dat
resulteert in gezamenlijke projecten, kennisdeling en economische vooruitgang.

Doel:

Realiseren van een duurzaam, meerjarige samenwerkingssysteem tussen de diverse
regio’s in Noord(Oost)-Europa (Moor Valley) op basis van een transnationale
kennisstrategie, dat als doel heeft het ontwikkelen van innovatiecapaciteit, proces- en
productontwikkeling op basis van Business to Business en kennisdeling, hetgeen
resulteert in economisch gewin.

Road map
1. Overheid, onderwijs en ondernemers benaderen en bijeenbrengen om samen, op
basis van de strategie, een vertaling te maken naar een operationeel
meerjarenplan.
2. In overleg met de Nederlandse samenwerkende partijen in de regio Veenkoloniën,
passend bij de visie van EL&I, binnen het thema Agri-Business (Bio-Based)
vraagstukken en innovatiemogelijkheden vaststellen.
3. Samenbrengen en uitbreiden van Noord(Oost)-Europees netwerk (soortgelijke
regio’s) uitgaande van Nordconnect, op basis van de kennisagenda’s van de
regio’s met als doel een transnationale kennisstrategie en agenda vast te stellen
4. Duurzaam, meerjarige samenwerkingssysteem realiseren
5. Op basis van de gezamenlijke strategie en het samenwerkingsysteem
innovatiemogelijkheden benoemen binnen de diverse thema’s
6. Innovatiemogelijkheden vorm geven door gezamenlijke projecten op te starten
met financieringsondersteuning
7. Ontwikkelen van een sturingssysteem (BACI) op strategisch en operationeel
niveau voor het aanvragen, coördineren en monitoren van
samenwerkingsverbanden en internationale betrekkingen
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Financiering en co-financiering
Organisatie
Subsidie
Doel
Leonardo da Mobiliteit MBO Borgen van de mogelijkheid tot het uitvoeren van authentieke
Vinci
(Leven studenten (IVT)
leersituaties (stage, onderzoek, PvB etc) in internationale context bij
Lang Leren)
de partijen uit samenwerkingsverband
Mobiliteit
Professionalisering docenten en jonge ondernemers in internationale
(VETPRO)
context bij de partijen uit samenwerkingsverband
Studyvisits
Ten behoeve van het organiseren van internationale Masterclass
bijeenkomsten in het kader van samenwerkingsverband en thema’s
Agri-Business, water (Bio-Based)
Partnerschap
Financiering
voor
samenwerkingsactiviteiten
tussen
beroepsopleidingen, bedrijven en/of sociale partners op nationaal,
regionaal en lokaal niveau of op sectoraal niveau.
Development of Financiering voor de ‘Ontwikkeling van Innovatie’; transnationale
innovation
samenwerkings- projecten om de kwaliteit van opleidingsstelsels te
verbeteren door de ontwikkeling van innovatieve inhoud, methoden en
procedures voor beroepsonderwijs en -opleidingen.
Transfer
of Halen van kennis bij partners in het kader van het thema Bio-Based,
innovation:
gerelateerd aan Samenwerkingsverband en daaruit voortkomende
vraagstukken. Tranfereren en implementeren van innovaties uit
Europese landen. Delen van kennis omtrent Bio-Based.
Multilateraal
Financiering voor het versterken van de samenwerking tussen de
netwerk
verschillende ‘actoren’ die bij beroepsopleidingen betrokken zijn,
verbeteren van de kwaliteit, de Europese dimensie en de
zichtbaarheid van de activiteiten op het vlak van beroepsonderwijs
Kennis
en KIGO
Ter financiering van de ureninzet van de Nederlandse pa rtijen binnen
Innovatie
programma
de opzet van de ToI. Clustering van de vier huidige aanvragen omtrent
Groen
onderdeel
regioleren en Bio-Based tot één grote KIGO aanvraag. Aanvraag via
Onderwijs
RT en PIN, gekoppeld aan domein of doorsnijdend programma
Volwassen
Grundtvig
Professionalisering ondernemers of burgers in internationale context
onderwijs
bij de partijen uit Samenwerkingsverband
Agentschap
Onderwijs
het voor andere onderwijsinstellingen bruikbaar maken van reeds
NL; ONO
netwerk
ontwikkelde en effectieve uitvoeringspraktijken mbt het leren
ondernemen
ondernemen in het onderwijs alsmede de uitvoering daarvan
Nuffic
Erasmus
Studiebeurzen voor hbo studenten in het kader van internationale
onderzoekstage
Randvoorwaarden
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+/- Bedrag
Aantal studenten x € 1800,projectduur max 1 jaar
max 11 weken op stage
Aantal X maal € 1100.- stage
minimaal 1 week
X maal 1500.Max 12 personen per visit, duur 5
dagen
24.000 euro per partner
X maal 1000,- pp
< € 300.000 mbo school penvoerder
externe projectleider
projectduur 2 jaar
< € 400.000
mbo school penvoerder externe
projectleider
projectduur 2 jaar
< 200.000/jaar waarbij het project 1-3
jaar kan lopen
€ 250.000 max
Looptijd is twee jaar
Aanvraag door onderwijs-instelling
< 300.000 per project, looptijd twee
jaar, aanvraag door HBO
< 500.000 per project, looptijd twee
jaar,
< 12.000 per student / jaar

Deadline

