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Naam project NeCEN Open Access 

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 1: Onderzoek en Ontwikkeling Projecten voor industriële ontwikkeling. 

Looptijd project 3-8-2009 tot 1-7-2012 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten €7.235.085 
EFRO-bijdrage €2.894.034 (40%) en Rijkscofinanciering € 1.808.771(25%) en dit is 65% van 
de totale subsidiabele kosten. 

Weblink link website kansen voor west: 
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_easyfaq&task=cat&catid=45&Itemid=42  
Subsidiebeschikking 

Samenvatting NeCEN is een recent opgericht consortium van de belangrijkste Nederlandse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen op life science gebied. NeCEN staat voor Netherlands Centre for 
Electron Nanoscopy. 
Doelstelling is de realisatie van hét nationaal onderzoeksinstituut voor hoge resolutie cryo-
transmissie elektronenmicroscopie in Nederland. Voornaamste doel van het onderzoek dat 
gefaciliteerd wordt door NeCEN, 
is het ontwikkelen van nieuwe strategieën ter preventie, diagnosticering en ter behandeling 
van ziektes. NeCEN wordt gevestigd binnen het onlangs gerealiseerde Leiden Cell 
Observatory in de Leidse BioScience 
campus. Alle gebruikers van NeCEN zullen worden ondersteund door de daar aanwezige 
onderzoeksexpertise en faciliteiten en hebben toegang tot alle vitale technologieën die cryo-
transmissie en elektronenmicroscopie als onderzoekstechniek mogelijk maken. 
 
Doelstelling 
NeCEN is gestart als ‘center of excellence’ voor wetenschappelijk onderzoek (NeCEN 
Science). Doelstelling van dit project is uitbreiding van NeCEN met  
extra voorzieningen speciaal toegesneden op het biomedisch bedrijfsleven: NeCEN Open 
Access. Eén van de doelstellingen van NeCEN Open Access is het  
verder versterken van de aantrekkingskracht van de Leidse BioScience campus als 
vestigingsplaats voor internationale life science bedrijven. 

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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