IMPULSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN
ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING VOOR BEDRIJVEN IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT
Energiebesparing en –opwekking in woningen en gebouwen loont. De uitdaging ligt in het slim integreren
van technologie, zodat een optimale energieopbrengst
wordt gerealiseerd. Dat is niet alleen goed voor het klimaat en de energierekening. Ook schept het kansen
voor bedrijvigheid. Innovatie is daarbij het sleutelwoord.
Smart Energy Regions is een label waaronder diverse
bedrijven, kennisinstellingen en overheden hun krachten
bundelen om moderne regionale energiehuishoudingen
te ontwikkelen en te implementeren.

Bedrijven of groepen van bedrijven kunnen een impuls
aanvragen bij het Eindhoven Energy Institute van de
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Een impuls is
maximaal 50% van de totale projectkosten. In de projecten waarvoor een impuls kan worden aangevraagd,
kunnen meerdere bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden deelnemen. Binnen één project kunnen daardoor door bedrijven meerdere impulsen worden aangevraagd.
INNOVATIE ZONDER DREMPEL

Het impulsinstrument richt zich op het stimuleren van
innovatie en bedrijvigheid op het gebied van energie in
de gebouwde omgeving. Voor bedrijven in de Provincie
Noord-Brabant zijn op basis van cofinanciering impulsen
van maximaal € 30.000,- beschikbaar om innovaties te
realiseren en op de markt te brengen.

De bedrijven die actief zijn in het veld van energie in de
gebouwde omgeving zijn vaak MKB-bedrijven. Budgetten voor R&D of ontwikkeling van nieuwe technologie
zijn doorgaans zeer beperkt. De impulsen zijn daarom
ook specifiek op MKB of MKB-consortia gericht. Hiermee
kan toegang worden geboden tot de kennis en expertise
aanwezig bij universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituten.

Het Impulsinstrument, uitgevoerd door het Eindhoven
Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en ondersteund door de initiatiefnemers van
het netwerk Smart Energy Regions, stelt in tot 1 juli 2017
impulsen van elk maximaal € 30.000,- beschikbaar voor
bedrijven die innovaties op het gebied van energie in de
gebouwde omgeving willen realiseren en op de markt
brengen.

Bedrijven kunnen met een impuls op verschillende manieren samenwerken met kennisinstellingen. Voorbeeld
is de inzet van studenten van de ontwerpersopleiding
Smart Energy Buildings and Cities, een post-MSc opleiding van de TU/e gericht op energie-innovaties in gebouwen en steden. Andere voorbeelden zijn natuurlijk
het inzetten van onderzoekers of andere studenten van
universiteit, onderzoeksinstituten of hogescholen.

IMPULSEN VOOR PROOF-OF-CONCEPTS / PRE-SEED

MEER INFORMATIE

Deze impulsen kunnen worden ingezet in de Proof-ofConcept of pre-seed fase van een innovatie:

Het Impulsinstrument wordt gecoördineerd door het
Eindhoven Energy Institute van de Technische Universiteit Eindhoven en wordt ondersteund door de Provincie
Noord-Brabant. Wilt u een impuls aanvragen of heeft u
ideeën voor projecten, dan kunt contact opnemen met:



De ontwikkeling van Proof-of-Concept’s, prototypes
of componenten voor energietechnologie in publiek-private samenwerking.



Het betrekken van expertise van studenten of onderzoekers aan publiek gefinancierde kennisinstellingen ten behoeve van de ontwikkeling van energietechnologie.



In combinatie met één van de twee hierboven genoemde activiteiten de ontwikkeling van een startup businessplan voor commercialisering van een
product.

Gerard Spanbroek, coördinator Impulsregeling,
M info@brightmove.nl T 040-247 5952
Geert Verbong, coördinator Eindhoven Energy Institute,
M g.verbong@tue.nl T 040-247 4367/4463
De brochure en het aanvraagformulier van het
Impulsinstrument is te downloaden via
http://smartenergyregions.com/
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Technische Universiteit Eindhoven – Provincie Noord-Brabant – Brainport Development Metropool Regio Eindhoven – Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

