Lever nu ideeën (EOI’s) aan voor de call!
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Dit om onze ambitie waar te kunnen maken,
om met het programma onderzoek te laten
plaatsvinden dat daadwerkelijk bijdraagt aan
een transitie naar een geïntegreerde geoinformatieketen waarin ook de maatschappij
zelf een rol speelt.
Het EOI format is te vinden op Wiki van de
maps4society.nl website en bevat:
1. Naam
2. Organisatie/discipline/domein
3. Contact (email/telefoon)
4. Wetenschappelijke uitdaging
5. Beoogd toepassingsdomein
6. Korte beschrijving eigen aanpak
7. Mogelijke Universitaire partners
8. Mogelijke Industriële partners
9. Aansluiting bij welke topsector

Call Map4Society in
voorbereiding
Nadat het STW Bestuur eind april positief
heeft gereageerd op het programmavoorstel
Maps4Society, is het kernteam nu druk met
de uitwerking van de call. De bedoeling is
om een uitvraag te doen via ‘prepoposals’,
die na goedkeuring uitgewerkt kunnen
worden tot ‘proposals’. Wat betreft het type
projecten gaan we uit van zowel wat grotere
projecten (voor een PhD of postdoc of
combinatie daarvan), als van kleine
innovatieve projecten (zogenaamde KIPs).
Na de zomer zal een matchmaking
bijeenkomst plaatsvinden. Nadere
informatie volgt.

Deadline EOI: 4 juli Oproep voor studenten!
Om zeker te weten dat de call goed aansluit bij
de praktijk, is op dit moment een Wiki geopend
waarin Expressions of Interest (EOI’s) kunnen
worden ingediend. Een EOI is een korte
beschrijving van een mogelijk idee voor de
call, d.w.z. een aanvulling of uitwerking van
het Maps4Society programma (basisdocument
op de map4society.nl website). We willen
vooral studenten, maar ook andere creatieve
geesten uit bedrijfsleven, overheid en
wetenschap vragen om een EOI in te vullen en
in te sturen voor 4 juli 2013. Het format is
simpel en het kost niet veel tijd (paar minuten).
Het indienen is geheel vrijblijvend en verplicht
tot niets. Op de Wiki kunnen belangstellenden
ook de overige EOI’s bekijken, elkaar
inspireren en zo vast voorsorteren op de
matchmaking bijeenkomst. Op deze manier
willen we het proces om Maps4Society te
ontwikkelen zo innovatief mogelijk vormgeven.

Voor het meest originele idee is een
speciale Maps4Society taart beschikbaar!

Over Maps4Science
Maps4Science is een initiatief van: TU Delft (trekker), UvA, WUR,
UU, UT/ITC, VU/ EduGIS, DANS, Alterra, NLR en Geonovum.
Hoofddoel is innovatie en opschaling tot een nationale geo‐
informatie onderzoeks infrastructuur met Europese potentie en
het bevorderen van ruimtelijke doorbraken in andere
wetenschapsvelden. Ondersteuning om het voorstel verder te
brengen vindt plaats vanuit ICT Innovatieplatform Geo‐informatie
(IIPGEO), NCG en Jacqueline Meerkerk Management.
Het oorspronkelijke voorstel en alle supportletters
kunt u bekijken op www.maps4science.nl. Vanuit deze
basisgedachte vinden diverse initiatieven voor verdere
ontwikkeling plaats, waaronder Maps4Society. Via de nieuwsflits
blijft u op de hoogte. Contact: Prof. Peter van Oosterom,
info@maps4science.nl.
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