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Onderwerp: Aanvraag Subsidie lnnofest
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

O

Geachte voorzitter/leden,
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 200.000,-- subsidie te verlenen aan Stichting
lnnofest uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').
ln 2016 is lnnofest opgericht als innovatiestimuleringsprogramma voor mkb'ers,
startups en kennisinstellingen. Het is opgestart als EFRO-project. lnnofest richt zich
op het ondersteunen van pilots en valorisatie van impact innovaties in zogenaamde
living labs. Dat zijn innovaties die bijdragen aan de Sutainable Development Goals
(SDG's) en de Regionale lnnovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (Rl53) van
Noord-Nederland.

lnnofest biedt een unieke proeftuin: het festivalterrein. Festivals zijn tijdelijke micromaatschappijen, waar veel van dezelfde vraagstukken leven als in de echte maatschappij en waar tal van potentiële eindgebruikers rondlopen. Zo dienen zij als living
labs. Voorbeelden zijn er op het gebied van energie, voedsel, gezondheid, circulariteit,
mobiliteit en digitalisering (zie: ynryW.inpoÍeSt gp).
Jaarlijks test lnnofest ongeveer 40 tot 50 prototypes van ondernemers, met als doel
deze snel en effectief naar de markt te helpen. Ondernemers worden ondersteund
met de technische validatie, prototyping en het ophalen van feedback in de prototypefase. Deze aanpak voorkomt (onnodig) falen.
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lnnofest is in de afgelopen drie jaar gegroeid van een Noord-Nederlands initiatief, naar
een landelijke speler binnen het startup- en innovatie ecosysteem. lnnofest ondersteunde tot nu toe ruim 100 startups. Waarbij35% de stap heeft gemaakt naar de
mark en daardoor omzet en werkgelegenheid oplevert. lnnofest is nu bezig met de
vervolgfase op het lopende EFRO-project en de bijbehorende financiering. lnnofest
ziet kansen om op te schalen naar de rest van Nederland en Europa.

covtD-19
ln verband met de COVID-19 situatie is er momenteel een evenementenverbod tot
1 september 2020. Het vervolg is op dit moment onduidelijk. Dit heeft gevolgen voor
de werkzaamheden van lnnofest met festivals als testomgeving. ln nauwe samenwerking met ondernemers heeft lnnofest onderzocht wat de criteria zijn die een festival zo geschikt maken als living lab. Op basis hiervan gaat lnnofest komende zomer
testen in andere living labs. Hierbij kan gedacht worden aan zorginstellingen, takeaways, pretparken, stations en in de bouw. Ook zal er online worden getest met bijvoorbeeld testpanels. Er wordt een andere methodiek gebruikt om tot dezelfde hoofddoelstelling te komen. Namelijk het innovatie- en startup ecosysteem van NoordNederland verbeteren teneinde meer bedrijvigheid en werkgelegenheid te creëren.
Na het testen met alternatieve living labs en online testgebieden neemt lnnofest haar
werkwijze kritisch onder de loep en zullen geleerde lessen toepassen om de kwaliteit
van het merk lnnofest te waarborgen. Ongeacht of er komend jaar alweer festivals
zijn, wil lnnofest zich nog steeds inzetten om de marktlancering van ondernemers te
vergemakkelijken door ondernemers een testgebied aan te bieden en haar expertise
en begeleiding voort te zetten.
Aanvraag

Stichting lnnofest vraagt aan de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een bijdrage van € 50.000,-- per provincie per jaar voor de periode van vier jaren (september
2020 tot september 2024). Dit is € 200.000,-- per provincie. Hiervoor worden de volgende zaken uitgevoerd:
- ondersteuning en begeleiding van jaarlijks minimaal vijftientwintig ondernemers
uit Noord-Nederland (van de totaal dertig-veertig ondernemers). Vanuit Drenthe
wordt benadrukt dat lnnofest jaarlijks minimaal vijf tot zeven Drentse ondernemers
dient te ondersteunen;
- de inzet van innovatiescouts en innovatie experts uit Noord-Nederland;
- het behouden van ten minste vier Noord-Nederlandse festivals als testplek. Om
de diversiteit in het aanbod te behouden wordt er gedacht aan het TT Festival in
Assen, Welcome To The Village, lnto The Great Wide Open en Eurosonic;
- het aangesloten houden en door ontwikkelen van de betrokkenheid van de NoordNederlandse innovatiepartners zoals lk Ben Drents Ondernemer, YnBusiness en

-

Founded in Groningen;
succesvolle startups uit de rest van Nederland met hun innovaties verbinden aan
ondernemers en bedrijven in Noord-Nederland;
bijdragen aan de naamsbekendheid en profilering van Noord-Nederlandse onder-

nemers en Noord-Nederland als innovatieregio;
om adaptief in te spelen op de COVID-19 situatie wordt de living lab aanpak van
lnnofest verbreed naar andere (online en offline) testplekken. Zodat de hoofddoelstelling van lnnofest gewaarborgd blijft.

3

lnnofest draagt bijaan de doelstellingen zoals verwoord in het coalitieakkoord
'Drenthe, mooivoor elkaar!'en de economische koers 2020-2023'Samen voor een
sterke, slimme en groene economie met impact'.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
md/coll

secretaris

