
 
 
Project Rotterdam Internet Valley (RIV) 
 

Naam project Rotterdam Internet Valley (onderzoekspilot) 

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 4 en module 6 van de ODR. 

Looptijd project 16-05-2011 tot en met 16-05-2015 

Verwacht budget totale investering                                                   : 2.330.989 euro 
financiering publiek (EFRO, provincie en Rijk)      : 1.507.869 euro 
financiering bedrijven en kennisinstellingen          :    823.120 euro 
steunintensiteit                                                      :                           57,8% 

Weblink Beschikking Rotterdam Internet Valley 
Toelichting ODR-melding Rotterdam Internet Valley 
Weblinks:  
http://www.r-iv.nl/ 
www.kansenvoorwest.nl 

Samenvatting Doelstellingen 
De doelstelling van Rotterdam Internet Valley is het versterken van sociaal 
economische structuur en werkgelegenheid in Rotterdam door het bevorderen 
en ondersteunen van succesvol ondernemerschap in de creatieve industrie, de 
ICT, nieuwe media en Internet sector op een wijze die aansluit bij de 
doelstellingen en ambities van de Gemeente Rotterdam. 
 
Deze hoofddoelstelling  vertaalt zich in een aantal afgeleide doelstellingen: 
• Ondersteunen van (startende) ondernemers bij het tot ontwikkeling brengen 
van hun bedrijfsplannen door het aanbod van high-end technische ICT 
faciliteiten en direct daaraan gerelateerde dienstverlening en ondersteuning 
tegen aantrekkelijke condities; 
• Bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke ICT, internet en nieuwe media 
dienstencluster in de regio; 
• Het scheppen van hoogwaardige werkgelegenheid en het bijdragen aan de 
innovatieve uitstraling van de regio; 
• Het optimaliseren van het gebruik van reeds gerealiseerde 
glasvezelnetwerken, digitale marktplaatsen  en datacenters in de regio. 
 
Activiteiten 
De activiteiten van Rotterdam Internet Valley zijn gericht op de versterking van 
de ICT, nieuwe media en creatieve sector. Om deze hoofddoelstelling te 
bereiken biedt R-iV directe ondersteuning aan startende en doorgroeiende 
bedrijven in de creatieve sector / internet / media door middel van 
kernactiviteiten. De activiteiten zijn uit te splitsen in programma uitvoering en in 
programma beheer.  
 
De programma uitvoering is gekoppeld aan de processen en activiteiten die 
rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de inhoudelijke en technische begeleiding 
van de deelnemende bedrijven zoals hieronder beschreven in de 
kernprocessen. Het programmabeheer betreft de kosten die bijdragen aan het 
 beheer en management van het project. 
 
 

http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Beschikking-project-RIV.pdf
http://www.europadecentraal.nl/wp-content/uploads/2013/03/Toelichting-melding-RIV.pdf
http://www.r-iv.nl/
http://www.kansenvoorwest.nl/


 
 

Rotterdam Internet Valley biedt (door)startende ondernemers uit ICT, nieuwe 
media en creatieve industrie mogelijkheden voor een snelle en technisch 
perfecte marktintroductie voor innovatieve diensten. Hierdoor wordt de 
slaagkans van deze diensten significant groter.  
 
De ondernemers zijn de belangrijkste stakeholder voor Rotterdam Internet 
Valley. Echter niet alle ondernemers kunnen gebruik maken van het 
programma. De volgende voorwaarden worden gesteld:  
 
• Het betreft een (startende) ondernemer die een innovatief (vernieuwend, 
verbeterend) Internetconcept heeft en deze wil ontwikkelen en vermarkten. 
• Het concept biedt voldoende marktpotentie wat wordt aangetoond met een 
duidelijke business case. 
• De ondernemer is gevestigd in de Gemeente Rotterdam. 
• De ondernemer moet bereid zijn een maandelijkse financiële bijdrage te 
betalen voor het gebruik  van de faciliteiten en diensten. 
• De ondernemer accepteert dat de ondersteuning tijdelijk is. De richtlijn is twee 
jaar. 
 
De directe ondersteuning  door R-iV aan ondernemers is georganiseerd rond 
een aantal duidelijk afgebakende processtappen die de kern van de programma 
uitvoering van R-iV vormen: 
 
1. PR en Aanmelding 
2. Intake 
3. Advies en Aanvraag 
4. Pitch en Beoordeling 
5. Opzet en Installatie  
6. Uitvoering  
7. Afsluiting 
 

Contactpersoon 
overheid 

Edwin Bijkerk, programmasecretaris Kansen voor Rotterdam  
Programmabureau Kansen voor Rotterdam   
Afdeling investeringen en fondsen 
Stadsontwikkeling 
Postbus 6575 
3002 AN Rotterdam 
tel:  010 – 489 4105 
fax: 010 – 489 7148 
E: er.bijkerk@rotterdam.nl 
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