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Naam project Precisietechnologie 2008 - 2009, een subsidie aan Syntens 

Regeling De subsidie valt onder EFRO, OP-Zuid, prioriteit 1 

Looptijd project 25.02.2008 tot 1.03.2010 

Verwacht budget Totale subsidiabele kosten: 251.900 euro 
EFRO-bijdrage: 100.760 euro (40.0% van de subsidiabele kosten) 

Weblink www.OP-Zuid.nl, http://www.op-
zuid.nl/index.asp?id=7&mirror_overwrite=0 (Prioriteit 1: 
Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie) en http://www.op-
zuid.nl/index.asp?id=110 (goedgekeurde projecten) 
Beschikking 

Samenvatting De afgelopen jaren is een trend zichtbaar geworden om meer 
functionaliteiten in technische producten en processen te stoppen. Op 
productniveau leidt dit tot integratie van functies en miniaturisering en op 
marktniveau tot groei in bestaande afzetgebieden en tot nieuwe 
mogelijkheden in aanpalende applicatiegebieden. Om effectief gebruik te 
maken van deze trend dient bij het MKB ten eerste een 
bewustwordingsproces te ontstaan van de mogelijkheden van de aan 
deze trend gerelateerde technologiegebieden. Als overkoepelende term 
van de verschillende technologiegebieden wordt de term 
precisietechnologie (microtechnologie, microsysteemtechnologie, 
nanotechnologie) benut. Precisietechnologie is te omschrijven als: “de 
kunde om functies en producten te realiseren waaraan zeer hoge eisen 
worden gesteld ten aanzien van vorm en maatnauwkeurigheid of ten 
aanzien van snelle en precieze positionering”. Ten tweede dient bij het 
MKB een bewustwordingsproces te ontstaan dat kennisintensieve 
product- en procesontwikkeling een noodzakelijke multidisicplinaire 
aanpak vergt. De doelstelling van het project is drieledig namelijk: 
 
1. kennisvermeerdering en specialisatie  
2. netwerkvorming en samenwerking  
3. visie- en trend ontwikkeling en parallel hieraan het in kaart brengen 
van kennisinfrastructuur in de Euregio en het opbouwen en 
onderhouden van relaties met relevante spelers in de Euregio.  
 
Het project precisietechnologie zal door sensibilisering en 
netwerkvorming leiden tot de nodige positieve bijeffecten c.q. afgeleide 
producten zoals individuele trajecten (60) met deelnemende bedrijven 
(15 uur per bedrijf) en clusters (6) waarbij minimaal 3 bedrijven 
samenwerken rondom een gemeenschappelijke vraagstelling of 
businesscase. Per projectjaar zullen 3 clusters ontstaan. Er zal niet 
enkel uitwisseling en koppeling van onderhavig project met andere 
Syntens projecten plaatsvinden doch ook tussen onderhavig project en 
initiatieven buiten Syntens. 
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