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IPC-experiment Zuid-Holland 2017
Geachte statenleden,
In het kader van de uitvoering van het Regionaal Investeringsprogramma en de Roadmap Next
Economy gaat de provincie Zuid-Holland een samenwerking aan met het ministerie van
Economische Zaken en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) in de vorm van een
IPC1-experiment Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam-Den
Haag en het ministerie van Economische Zaken stellen elk € 0,5 miljoen (totaal € 1,5 miljoen)
voor dit experiment ter beschikking.
De 1,5 miljoen euro komt beschikbaar via een regionale variant van het IPC-instrument, al
bekend als een landelijke regeling van het ministerie van Economische Zaken. Het experiment
richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie naar een nieuwe economie. De
verwachting is dat het IPC-experiment kan bijdragen aan het versterken van het innovatief
ondernemerschap op terreinen, zoals robotisering, 3D printing, big data, sensortechnologie,
blockchain en advanced manufacturing. Het instrument is gericht op groepen van minimaal tien
en maximaal twintig MKB-ers.
Bovendien kan het IPC-instrument ook bijdragen aan een betere aansluiting van het MKB op de
regionale fieldlabs in Zuid-Holland, dit zijn praktijkomgevingen waar bedrijven en
kennisinstellingen nieuwe technologieën in praktijksituaties kunnen testen en verder kunnen
ontwikkelen. De fieldlabs, bijvoorbeeld de Green Village, de Duurzaamheidsfabriek en het Dutch
Optics Centre, zorgen voor samenwerking tussen verschillende sectoren en daarmee voor
kennisuitwisseling in de regio.
Vanaf september 2017 kunnen ondernemers een aanvraag indienen. De regionale variant van de
IPC is een experiment en wordt tegelijk met de landelijke regeling opengesteld. Bij succes wordt
de regionale IPC mogelijk uitgerold naar andere regio’s.
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Wij beschouwen dit IPC-experiment als een mooi voorbeeld van samenwerking, waarin wij onze
inspanningen voor de regionale en landelijke economie aan elkaar verknopen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas
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drs. J. Smit
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