
 
 
CineGrid Amsterdam 

 

Naam project CineGrid Amsterdam 

Regeling Het betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel Programma 
Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013' (OP 
Kansen voor West), zoals dat voor de periode 2007-2013 is opgesteld en door 
de Europese Commissie bij beschikking C(2007)3949 van 13 augustus 2007 is 
goedgekeurd. Het project valt in het kader van het programma OP Kansen voor 
West onder prioriteit 1 "Kennis, innovatie en ondernemerschap", doelstelling 1.1  
"Versterken kansrijke clusters door kennisontwikkeling, -overdracht en -
toepassing". 
Module 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning 
diensten. 

Looptijd project 6-8-2008 tot en met 28-2-2012 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten €3.106.884 
EFRO-bijdrage €1.130.132 en is 38,3% van de totale subsidiabele kosten.  
Overige publieke bijdrage € 1.200.000. De totale publieke middelen zijn 75% 
van de totale subsidiabele kosten. 
Voor de projectpartners Waag Society, Sara, Holland Festival, Blender,IDFA en 
SurfNet wordt de bijdrage aangemeld onder module 6   

Weblink Kansen voor West 
Subsidiebeschikking 

Samenvatting Grid is een internationaal netwerk waarin de cinema van de toekomst wordt 
ontwikkeld. CineGrid koppelt de 
nieuwste generatie digitale camera’s en projectoren aan supercomputers en 
glasvezelnetwerken waarmee 4K 
cinema mogelijk wordt. De opnames en projectie van 4K cinema bieden een 
viermaal hogere kwaliteit dan HDTV 
en zijn zo scherp dat ze de scherpte van het menselijk oog benaderen. De 
hoeveelheid data is enorm (ter 
illustratie: voor anderhalf uur film in 4K zijn ca. 1.200 DVD’s nodig). Om dat te 
transporteren, of zonder vertraging 
real-time uit te zenden, zijn enorme netwerk bandbreedtes nodig. 
CineGrid Amsterdam is een initiatief van Waag Society, SURFnet, SARA en de 
UvA om in samenwerking met 
een groot aantal publieke en private partijen aan te sluiten bij dit wereldwijde 
netwerk waarin hoogwaardige 
digitale content wordt ontwikkeld, verspreid en vertoond. 
 
Doelstelling 
In Europa is nog geen ontwikkelde 4K industrie; buiten een enkel film 
productiebedrijf is 4K video in Europa zo 
goed als niet aanwezig. Zeker buiten de cinema is 4K video een onontgonnen 
terrein met een groot potentieel. 
Alle toepassingen hebben content nodig. Derhalve moeten er mensen komen 
die deze content produceren en 
ervaring hebben met de mogelijkheden van deze technologie. 
CineGrid Amsterdam beoogt daarom: 

 Amsterdam te ontwikkelen tot een wereldwijd "Center of Excellence" op 
het gebied van hoogwaardigeaudiovisuele productie, distributie en 
vertoning, waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van talent en 
expertise; 

 Amsterdam te ontwikkelen als Europese distributie-hub van digitale 

http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Beschikking-CineGrid-Amsterdam.pdf


 
 

 
 
 

media en digitale cinema. Onderzoek naar de kwesties rond de 
distributie van digitale cinema content, digital rights management en 
content delivery technologie zijn van belang; 

 Voorwaarden te scheppen voor een levensvatbaar business-to-
business (b2b) speelveld waarin professionals beschikbaar komen voor 
vragen vanuit cultuur, wetenschap en bedrijfsleven.; 

 Realistische business modellen, workflows in de gehele keten en billing 
strategieën te creëren; 

 Fysieke voorwaarden te creëren voor productie en vertoning en de 
verschillende doelgroepen de gelegenheid te geven op grote en kleine 
schaal met deze technologie kennis te maken. 

Contactpersoon 
overheid 

Joke van den Brink-Rozendaal, Afdelingshoofd Programmabureau West-Regio 
Provincie Flevoland 
Programma Management Europa 
Postbus 55 
8200 AB  LELYSTAD 
0320-265 480 
pmebeheer@flevoland.nl  
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