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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Enkele regio’s en sectoren zijn
economisch sterk ontwikkeld, maar extra
inspanningen zijn nodig om de (internationale) concurrentiekracht van deze sterke
regio’s te verstevigen. Met een gebundelde
inzet van instrumenten worden knelpunten
opgelost en gebiedsgerichte kansen benut
om zo het Nederlandse vestigingsklimaat te
versterken.

inrichten voor productie.
• C
 at-AgroFood Wageningen (€ 12,4 mln).
Het bedrijfsleven in de voedingssector kan
bij Cat-AgroFood geavanceerde apparatuur
‘huren’ voor onderzoek, zoals een MRI-scan
of electronenmicroscoop. Hierdoor wordt
het ook voor kleine bedrijven mogelijk om
gebruik te maken van de nieuwe technologische ontwikkelingen.

Oplossing In vier toonaangevende sterke
regio’s is geïnvesteerd in ambitieuze projecten
op het gebied van fysieke of kennisinfrastructuur, die het internationale vestigingsklimaat
versterken.
De vier regio’s zijn de Randstad, Brainport
Zuidoost-Nederland, het energieknooppunt
Groningen en Oost-Nederland (WageningenNijmegen-Twente).

Politiek/bestuurlijk Met de geselecteerde
regio’s wordt bepaald welke fysieke of
kennisinfrastructuur de regio ontbeert om de
potentie waar te kunnen maken.

Financiën In de regio Oost-Nederland is aan
twee projecten een rijksbijdrage toegekend
uit het voormalige FES Sterke regio budget:
• High Tech Factory Twente (€ 7,6 mln). In
Twente zijn ruim veertig spin-off-bedrijven
op het gebied van microsysteem- en
nanotechnologie toe aan het produceren
van hun vindingen. Omdat het in eigen
beheer en op grote schaal produceren
veelal te kostbaar is voor deze kleine
bedrijven, biedt het kennisinstituut MESA+
hen met ‘High Tech Factory’ een gedeelde
productieruimte. In deze op open innovatie
gerichte voorziening kunnen spin-off
bedrijven en alle mkb‘ers ruimte huren en

Uitvoering In samenwerking met publieke en
private partijen in de regio worden investeringsprojecten opgesteld, opgestart en
uitgevoerd. Het ministerie van EL&I en de
regionale partners zijn hiervoor
verantwoordelijk.

2010: het programma is nieuw opgenomen in het MIRT. Er is aan vier projecten
een subsidie toegekend (€ 35,6 mln),
waarvan één in Oost-Nederland (High
Tech Factory Twente).
2011: vanwege de nieuwe opzet van het
MIRT Projectenboek zijn de projecten van
het programma Sterke regio’s per gebied
opgenomen. Er is aan vijf nieuwe
projecten een subsidie toegekend (€ 73,15
mln), waarvan één in Oost-Nederland
(Cat-AgroFood Wageningen).
2012: op grond van het regeerakkoord
zijn voormalige FES-middelen overgeheveld naar departementale begrotingen.

MIRT Projectenboek 2013 | 291

