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Innovatiegeld voor Groen Gas
Nederland kent 9 topsectoren waarin ons land wereldwijd sterk is en de Energiesector
is daar één van. Binnen deze sector is energie-innovatie essentieel om de doelen van
groen en groei te halen, daarom stimuleert onze overheid samenwerking tussen
bedrijven en kennisinstellingen in zg. TKI's (Topconsortium Kennis en Innovatie). Begin
juli wordt naar verwachting een Tender gepubliceerd voor Groen Gas projecten en
onderzoeksvoorstellen.

Voor deze Tender zoeken we goede onderzoeksvoorstellen die bestaan uit een
samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers en waarbij een innovatie leidt tot
goedkoper Groen Gas. Ook demonstratieprojecten die Groen Gas produceren en zo
helpen onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen zijn welkom. De overheid kan een
beperkt deel van de projectkosten op zich nemen, dat deel neemt af naarmate een
technologie dichter bij de markt staat.

Energy Valley, Groen Gas Nederland en TKI Gas organiseren samen twee
informatiebijeenkomsten waarbij deze Tender centraal zal staan. Er zijn adviseurs van
AgentschapNL aanwezig om de regeling toe te lichten en er is veel ruimte om bilateraal
uw projectidee te bespreken. Dat kan met de deskundigen van AgentschapNL maar ook
kunt u in gesprek raken met potentiële consortiumleden voor uw project. Om dit aspect
van de dag zo goed mogelijk voor te bereiden vragen we u om bij de aanmelding al
beknopt de volgende zaken aan te geven:

Beschrijving projectidee in 40 woorden.
Overzicht van consortiumpartners.
Of u een gesprek wilt met een adviseur van AgentschapNL en/of
op zoek bent naar consortiumpartners.
Meer informatie over het programma, aanmelding en de locaties vindt u op de volgende
pagina.
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Locatie 12 juni
AgentschapNL
Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht

Locatie 19 juni
N.V. Nederlandse Gasunie
Concourslaan 17
9727 KC Groningen

Aanmelding
U kunt zich aanmelden via de volgende link http://www.tkigas.energyvalley.nl/
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.
Houdt u er rekening mee dat u zich bij beide locaties dient te legitimeren om binnen te
kunnen komen.
Programma 12 juni - Utrecht
13.00
13.30
13.35
14.15

16.30

Inloop met koffie
Welkom door Xander van Mechelen van Groen Gas Nederland
Toelichting TKI Gas 2013 door Jos Reijnders van Agentschap NL
Matchmaking, Gelegenheid tot voorleggen en bespreken van
projectvoorstellen, ontmoeten van medeondernemers, voorleggen van
vragen over subsidieverlening, netwerken.
Borrel

Programma 19 juni - Groningen
10.00
10.30
10.35
10.40
10.50
11.30

13.00
14.00
15.30

Inloop met koffie
Ontvangst door dagvoorzitter Johan Wempe van TKI Gas
Welkom door gastheer Ulco Vermeulen van N.V. Nederlandse Gasunie
De rol van Energy Valley & Groen Gas Nederland door Ruud Paap
TKI Gas: de regeling door Jos Reijnders
Matchmaking, Gelegenheid tot voorleggen en bespreken van
projectvoorstellen, ontmoeten van medeondernemers, voorleggen van
vragen over subsidieverlening, netwerken.
Lunch
Vervolg matchmaking
Einde

