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11de oproep projectvoorstellen CORNET (ERANET)
SCINNOPOLI – Scanning Innovation Policy Impact

Nieuws uit Europese programma's

11de oproep projectvoorstellen CORNET (ERANET)
Uiterste datum voor het indienen van projectvoorstellen: 31 maart 2011 om
12u00.
EraNET CORNET biedt mogelijkheden tot internationale samenwerking aan
projecten die ingediend worden in de Vlaamse programma’s VIS-Collectief Onderzoek en TETRA.
Een CORNET project omvat essentieel onderzoek en kennisverspreiding ten behoeve van een groep
bedrijven waarin kmo’s duidelijk aanwezig zijn.
Informatie omtrent het indienen van een projectvoorstel en de evaluatie is beschikbaar op www.cornetera.net of op de iwt-website via de deelnemende programma's.
Neem tijdig contact op met het IWT indien u de intentie heeft deel te nemen in een CORNET
projectvoorstel.
Voor meer informatie kan u terecht bij Johan Michiels.

SCINNOPOLI – Scanning Innovation Policy Impact.
SCINNOPOLI is een “kapitalisatie-project” gefinancierd door INTERREG IVC, het Europees programma
voor interregionale samenwerking, en ondersteund als Fast Track Project van de Europese Commissie.
Het project startte begin 2010 en loopt tot eind 2011.
In het kader van het INTERREG IVC-programma, wordt de “kapitalisatie” gedefinieerd als het proces van
verzamelen, analyseren, verspreiden en overdragen van goede praktijken in een bepaald beleidsterrein.
Dit met als doel het optimaliseren van de bereikte resultaten op dit specifieke gebied van het regionaal
beleid.
SCINNOPOLIbouwt verder op de resultaten van een 8-tal EU-projecten (zoals ARISE, EMERIPA, EUROCOOP, IASMINE, IMPACTSCAN, INNOWATCH, <) die de ontwikkeling van evaluatiemethodieken ter
ondersteuning van het regionale innovatiebeleid als onderwerp hadden.
De algemene doelstelling van SCINNOPOLI is om de effectiviteit en efficiëntie van het regionaal
innovatiebeleid te verbeteren door de ontwikkeling en implementatie van effectieve impactmeetsystemen.
Hiertoe ontwikkelen de partners een regionaal actieplan dat afgestemd is op de specifieke status en
noden van de regio. Bij het opstellen van dit regionaal actieplan wordt gebruikt gemaakt van Goede
Praktijken uit de andere regio’s. De beschrijvingen van de SCINNOPOLI Goede Praktijken zijn
beschikbaar op de website www.scinnopoli.eu.
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Het eerste jaar van het SCINNOPOLI project werd gekenmerkt door een intensieve uitwisseling tussen
de 9 partners waarbij de status van de regionale innovatiesystemen voorgesteld en Goede Praktijken
uitgewisseld werden. In het komende jaar wordt het regionaal actieplan verder uitgewerkt en de
implementatie voorbereid.

Naast IWT voor Vlaanderen maken volgende partners deel uit van het consortium:
Lower Austria (AT), www.noel.gv.at
WTSH, Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein (DE), www.wtsh.de
WTRDA, Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Köshasznú Nonprofit Kft (HU),
www.westpa.hu
BI, Bretagne Innovation (FR), www.bretagne-innovation.fr
ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l´Innovazione (IT), www.arti.puglia.it
MT, Méditerranée Technologies (FR), www.mediterranee-technologies.com
Gobierno deNavarra (ES), www.navarra.es
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (PL), www.ppnt.poznan.pl

De eerste nieuwsbrief van het project vind je hier.
Meer informatie kan u vinden bij Eric Sleeckx.
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