
 
 
Energierijk, incidentele subsidie 

 

  

 

Naam project Energierijk 

Regeling De subsidie betreft een incidentele subsidie die valt onder het 'Operationeel 
Programma Landsdeel West Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
2007-2013' (kortweg OP Kansen voor West genoemd), 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. 
Module 1 van de ODR: Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) projecten, 
industrieel onderzoek. 

Looptijd project 01.01.2008 tot en met 31-12-.2013 

Verwacht budget Totale investering: 6.116.490 euro 
Financiering publiek (EFRO, provincie en Rijk): 1.750.000 euro 
Financiering bedrijven en kennisinstellingen: 4.366.490 euro 
Steunintensiteit: 28,6 % 

Weblink http://www.kansenvoorwest.nl/ (menubalk: "projecten"), 
Besluit Provinciale bijdrage in het kader van het OP Kansen voor West  voor 
het project 'Energierijk’ 

Samenvatting Het project ‘Energierijk’ beoogt – mede vanwege de sterk stijgende olieprijzen 
en het broeikaseffect – alternatieve energiebronnen te ontwikkelen voor 
elektriciteit, warmte en transportbrandstoffen onder de randvoorwaarde dat 
deze bronnen economisch, ecologisch en sociaal verantwoord zijn. Om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van deze alternatieven zijn het Praktijkonderzoek 
Plant & Omgeving B.V. (PPO) en Animal Science Group (ASG) – beiden 
onderdeel van de Wageningen UR - in 2007 het toepassingscentrum voor 
duurzame energie en grondstoffen (ACRRES) gestart. ACRRES ontwikkelt, 
test en demonstreert samen met bedrijven, belangenorganisaties en 
overheden toepassingen van duurzame energie en groene grondstoffen. Met 
ACRRES beoogt Wageningen UR evenzeer kennistransfer naar bedrijven, 
belangenorganisaties en overheden te realiseren en samenwerking met 
onderwijs tot stand te brengen. 
 
In 2008 hebben Wageningen UR en ENECO New Energy elkaar gevonden in 
een gezamenlijk ontwikkeling van ACRRES op het terrein van windenergie en 
zonne-energie en de mogelijkheden die de biobased economy biedt om 
duurzame energieproducten te ontwikkelen. Deze partijen hebben gezamenlijk 
het project Energierijk ontwikkeld. 
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Fred Jonkhart, programmaleider EFRO  
Provincie Flevoland, Programma Management Europa  
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