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Point One, gevestigd op de High Tech Campus, gaat projecten ondersteunen waarbij bedrijven en kennisinstellingen
samenwerken. foto Patrick Meis
EINDHOVEN - De kenniseconomie in Zuidoost-Brabant krijgt een subsidie van 153 miljoen euro om de kenniswerkers
tijdens de economische crisis aan het werk te houden en te behouden voor het moment dat de economie weer
aantrekt.
Dat heeft minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) gisteren gezegd in het Evoluon op een symposium van Point
One, de vereniging van circa honderd high tech-bedrijven. Van der Hoeven zei ook dat het kabinet nog meer in petto heeft om
onderzoek en ontwikkeling een extra stimulans te geven. Een van de mogelijkheden is dat de fiscale subsidie voor
kenniswerkers (WBSO), waar ASML en Philips Research veel gebruik van maken, wordt verruimd.
Het bedrag van 153 miljoen werd enkele maanden geleden al door Van der Hoeven toegezegd. Point One, gevestigd op de
High Tech Campus in Eindhoven, moet met het geld projecten ondersteunen waarbij bedrijven samen met kennisinstellingen
onderzoek en ontwikkeling uitvoeren. Van het geld moet tenminste 40 procent ten goede komen aan innovatieve projecten bij
het midden- en kleinbedrijf.
Op het symposium van gisteren presenteerde Point One zijn jaarplan en de start van de tweede fase in het subsidietraject. In
een eerste fase mocht de vereniging al een bedrag van 184 miljoen euro aan subsidies verdelen. Een groot deel van de
subsidies van Point One gaan naar internationale projecten die ook door andere subsidies en de grotere bedrijven zelf worden
gesteund. Ze passen in internationale programma's als Eureka en Joint Technology Initiative.
Een tweede deel is bestemd voor initiatieven van kleinere en middelgrote bedrijven die een haalbaarheidsstudie doen of hun
afdeling onderzoek en ontwikkeling willen verbeteren. Ook een deel gaat naar het zogenaamde ecosysteem waarmee onder
meer de toeleverende midden- en kleinbedrijven worden geholpen. Zij worden steeds vaker betrokken bij de ontwikkeling van
de producten van hun klanten. Tot slot gaat een deel van het geld naar projecten van industrie en universiteiten.

