
 
 
Geo Valley, deelproject I: Onderzoek- en Ontwikkelingsactiviteiten 
 

Naam project Geo Valley, deelproject I: Onderzoek- en Ontwikkelingsactiviteiten 

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'. 

Looptijd project 01.07.2007 tot 1.09.2012 

Verwacht budget Totale investering: 4.200.000 euro  
Financiering publiek (EFRO, provincie en Rijk): 2.100.000 euro  
Financiering bedrijven en kennisinstellingen: 2.100.000 euro  
Steunintensiteit: 50% 

Weblink besluit bijdragetoekenning voor deelproject 1, besluit 
bijdragetoekenning voor deelproject 2 
 

Samenvatting Geo Valley beoogt door kennisontwikkeling- en overdracht de 
(inter)nationale marktpositie van het geomaticacluster in de 
Noordoostpolder te versterken in een marktsegment dat tegelijk 
bijdraagt aan een duurzaam beheer van de leefomgeving. Geo Valley 
combineert de reeds aanwezige specialistische MKB-marktkennis in het 
Geomatics Business Park (GBP) met thematische kennis van diverse 
kennisinstituten in de Randstad (o.a. NLR, TNO, TUDelft, UT/ITC, 
UvA). Geo Valley ambieert deze kennis door samenwerking beter te 
benutten en de marktpositie van het geomatica bedrijfsleven te 
verbeteren. 
 
Het project bestaat uit 2 deelprojecten: 
 
I.    O&O-activiteiten: binnen het Geo Valley project worden 4 
onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (O&O) uitgevoerd, te weten 
waterbeheer, luchtkwaliteit & verkeer, ruimtelijke kwaliteit en Geomatica 
Technologie & Infrastructuur (T&I). De activiteiten worden uitgevoerd 
door verschillende samenwerkingsverbanden van themaspecialistische 
organisaties die gevestigd zijn in de 4 Randstadprovincies. De 
resultaten worden verspreid via technologische en wetenschappelijke 
conferenties of gepubliceerd in tijdschriften en op internet. 
 
II    Kennistransfer: doel van Kennistransfer is om samen met de GBP 
stakeholders en de Geo Valley partners te zorgen voor een verbetering 
van de marktpositie van het geomaticacluster. De kennistransfer uit de 
4 applicatiedomeinen van deelproject I leidt tot verbeterde producten en 
diensten.  
 

Contactpersoon overheid Fred Jonkhart, programmaleider EFRO  
Provincie Flevoland, Programma Management Europa  
Postbus 55  
8200 AB  LELYSTAD  

http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Besluit-Geo-Valley-deelproject-I-Onderzoek-en-Ontwikkelingsactiviteiten.pdf
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Besluit-Geo-Valley-deelproject-II-Onderzoek-en-Ontwikkelingsactiviteiten.pdf
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