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Naam project Ontwikkeling STC-Group tot hoogwaardig kennisinstituut 

Regeling 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”  in het maritieme cluster. 
Module van de Omnibus Decentraal:  Module 1: “Onderzoek- en ontwikkelingsprojecten".  

Looptijd project van  01-10-2009  tot  31-12-2013 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten €  20.335.000,00   EFRO-bijdrage €  7.565.000,00 (37,2 % van de subsidiabele kosten). 
De overige financiering betreft: Eigen publieke bijdrage door Stichting STC-group voor een bedrag van 
€ 12.770.000,00 

Weblink Link website kansen voor west: 
http://www.kansenvoorwest.nl/index.php?option=com_projectdetails&view=projectdetails&Itemid=42&projectId=644  
Subsidiebeschikking 

Samenvatting Doelstelling 
Doel van de Stichting STC Group met dit project is om een aantal gerichte investeringen uit te voeren om zich te 
positioneren als hét internationaal erkende kennisinstituut voor transport, logistiek en in het bijzonder op maritiem 
gebied. 
  
Activiteiten 
De projectactiviteiten bestaan per vakgebied uit diverse projecten voor de ontwikkeling van gespecialiseerde 
expertisecentra. Het betreft de volgende vakgroepen:  
1) vakgroep zeevaart;  
2) vakgroep bagger;  
3) vakgroep binnenvaart;  
4) vakgroep offshore en waterbouw;  
5) vakgroep scheepsbouw;  
6) vakgroep zeevisvaart; en  
7) vakgroep haven, logistiek en vervoer.  
 
Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van software (interactieve pakketten, simulatorscenario’s) en inventaris. 
De expertisecentra, laboratoria en interactieve pakketten worden grotendeels in-house ontwikkeld. 
  
Resultaten en lange termijn effecten 
Het zorgt voor een belangrijke aanzuigende werking op de vestiging van zowel grote internationale ondernemingen 
als kleine, op innovatie gerichte 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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