Miljoenen voor medische robots en inkjetprinters
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EINDHOVEN – donderdag 03 april 2008
Drie economische projecten in de regio ontvangen
in totaal zes miljoen euro subsidie. Dat heeft
minister Maria van der Hoeven (Economische
Zaken) deze week bekendgemaakt tijdens het
Nationaal congres 'Pieken in de Delta'. De
rijkssubsidie bedraagt drie miljoen euro. Het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en
de gemeente Eindhoven verdubbelen dat bedrag.
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In totaal is er tien miljoen euro subsidie beschikbaar voor projecten in Zuidoost-Nederland. Daarnaast willen het SRE en de
gemeente Eindhoven, los van de rijkssubsidie nog eens zes andere projecten cofinancieren met in totaal een miljoen euro. 'Pieken
in de Delta' is het programma van het ministerie van Economische Zaken samen met lagere overheden om de sterke punten van
iedere regio verder uit te bouwen. Daartoe is Nederland in zes gebieden verdeeld.
Ruim 1,9 miljoen gaat naar de ontwikkeling van op afstandbestuurbare medische robots. Daaraan werken naast de TU/e, TNO ook
de Philips Healthcare in Best, het Nuenense ingenieursbureau CCM, metaalbewerker KMWE en machinefabriek Frencken, beiden
in Eindhoven. Het doel is om op wereldschaal een relevante speler te worden in een snelgroeiende markt.
De ontwikkeling van geavanceerde Eindhovense inkjetprinters, onder meer door Assembleon, OTB en kenniscentrum Holst Centre,
krijgt een financiële injectie van bijna 2,4 miljoen. Het moet ertoe leiden dat beeldschermen, zonnecellen en antennes in de
toekomst kunnen worden geprint. Om dat voor elkaar te krijgen moet de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en snelheid van printers
flink worden verbeterd.
Namens EZ, het SRE en Eindhoven gaat bijna 666.000 euro naar het project Settlink dat als doel heeft om kennismigranten zich
snel thuis te laten voelen in de regio. Het gaat om een initiatief van de stichting Brainport dat binnen enkele maanden verder vorm
moet krijgen.
Ook NXP in Eindhoven heeft profijt van de overheidsbijdragen. De Eindhovense chipdivisie, met ook een vestiging in Nijmegen,
werkt samen met onder meer het Radboud ziekenhuis en de Radboud universiteit, aan een chip en een afleesapparaatje om het
stollingsgedrag van bloed te meten. Er wordt drie jaar uitgetrokken voor de ontwikkeling. Daarvoor krijgen ze in totaal zo'n twee
miljoen euro subsidie in het kader van 'Pieken in de Delta'.

