
 
Naam project Cross Media Expertisecentrum 

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 6 van de Omnibus Decentraal: Innovatie advies en ondersteuning diensten. 

Looptijd 
project 

01-09-2008 tot en met 31-12-2012 

Verwacht 
budget 

Totale subsidiabele kosten € 5.146.077   
EFRO-bijdrage € 1.804.730 en Rijkscofinanciering € 806.519 en samen 51% van de 
subsidiabele kosten. 

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

Samenvatting De doelstelling van het project is het ontwikkelen en borgen van een regionaal 
expertisecentrum voor de cross media sector waarin bedrijfsleven, overheid, het 
onderwijsweld en de onderzoekswereld elkaar ontmoeten en intesief gaan samenwerken.  
Doelstelling 
Het project kent de volgende vijf hoofddoelstellingen: 
- Het stimuleren van netwerkvorming en samenwerking binne de sector vooral gericht op 
het versterken van de Nederlandse economie in internationaal opzicht; 
- Het verspreiden van kennis van relevante trends, ontwikkelingen, onderzoeksresultaten 
en initiatieven over en binnen de mediasector; 
- Het stimuleren van optimale infrastuctuuren ten behoee van de cross media sector ind e 
Noordvleugel, zowel fysiek (breedbandnetwerken) als in samenwerking en diensten; 
- Richting geven aan en stimulen van toegepast onderzoek gericht op economisch 
rendement op het middellang termijn en het afstemmen met de strategische 
onderzoeksagende aie op wetenschappelijk niveau wordt gevolgd; 
- Het ondersteunen van de sector als geheel en van jongen, kleine ondernemers in et 
bijzonder bij het to stand brengen en verwezenlijken van hun busisnessplannen. 
Activiteiten 
In de uitvoeringsovereenkomt worden de volgende activiteiten genoemd: 
1. Kenniscreatie: Het ontwikkelen van kennis over en tenbehoeve van de mediasector; 
2. Kennishefboom: Het vertalen van onderzoeksresultaten naar ontwikkelkansen en daarbij 
concrete projecten realiseren realiseren; 
3. Kennisverspreiding en netwerkvorming: Het toegankelijk maken van kennis voor partijen 
in de mediasector middels een groot aantal on- en offline communicatieactiviteiten; 
4. Ondersteunen van de economische bedrijvigheid in de mediasector: Het formuleren van 
gemeenschappelijke inovatieagenda en borgen dat deze tot uitvoering komt door 
ketenoverleg; 
5. Ondersteunen van de econmische bedrijvigheid op niveau van de individule partijen: Het 
opzetten van een innovatiesteunpunt voor de cross media sector door het inzetten van 
adviseurs. 

Contactpersoo
n 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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