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Onderwerp: Provinciale bijdrage Europees project lnnofest

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 12 juli 2016 ingestemd met een bijdrage van € 300.000,-- aan het

Europese project lnnofest. De bijdrage wordt ten laste gebracht van het budget voor
Regionale Economie (50%) en de Europese cofinancieringsreserve (50%).

lnnofest is een initiatief van de drie noordelijke provincies, de vier grote noordelijke
steden, NOM, TU Delft, de noordelijke kennisinstellingen, ondernemers, kennis- en

bedrijvenverbanden en de festivals Oerol, Welcome to the Village, FestiValderAa,

Eurosonic, lnto The Great Wide Open, TT, Paradigm en Noorderzon. Dit initiatief heeft
geresulteerd in de oprichting van de Stichting lnnofest en het project lnnofest.

lnnofest beoogt festivals in te zetten als living lab. Hiermee kunnen ondernemers di-

rect met publiek en festivalorganisaties producten ontwikkelen en testen. Het project

wil de stap van prototype naar marktintroductie versnellen en gemakkelijker maken,

door een testomgeving (het festival) te bieden waarin prototypes (maar ook diensten

en toepassingen) kunnen worden doorontwikkeld. Denk hierbijaan een kartonnen tent
of een innovatieve bierleiding, maar ook aan een slim grid van communicerende lamp-
jes op zonne-energie die wifi uitzenden en aan uitdagingen om de water- en afvalke-
ten van evenementen te sluiten.

Met dit project worden minimaal4S innovatietrajecten in samenwerking met kennis-

instellingen van noordelijke MKB'ers gedaan, alsmede minimaal45 innovaties van

noordelijke MKB'ers ontwikkeld c.q. getest. lnnofest leidt zodoende tot een verbeterde
start-up en innovatief ecosysteem. De omvang van het totale projectplan is
€.2.116.817,62,waarvan € 900.000,-- door de drie noordelijke provincies gedragen

wordt. De overige kosten worden gefinancierd door de samenwerkingspartners (NNL-

kennisinstellingen, bedrijvenclusters, start-up-accelerators en de festivals). De looptijd

is 3 jaar en 3 maanden.
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Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe kun-
nen wij pas een besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies van

€ 150.000,-- en meer nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen hierover ter
kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde'voorhangprocedure'.

Wijvezoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wijzien uw reactie
graag uiterlijk in de eerstvolgende commissievergadering FCBE tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputee e van Drenthe,

secretaris ( , voorzitter
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