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Nieuwsflits nr. 12 – september-oktober 2013

middags bij het Netherlands Space Office in
Den Haag. Toegang is gratis, aanmelding via
een mail naar: m.jansz@stw.nl.
Doelen van het event zijn:

-‐
-‐
Primeur: M4S wordt eerste
Cooperation Programme
Maps4Society is ook qua vorm innovatief - het
is voor STW een nieuw instrument en heet nu
officieel Cooperation Programme. Dit maakte
ook dat er wat maatwerk moest worden
verricht, waardoor de besluitvorming bij STW
meer tijd vraagt. We hopen eind oktober de
eerste call open te kunnen stellen. Het
matchmaking event is om deze reden
verplaatst en vindt nu plaats op 8 november 's
middags in Den Haag. In de eerste call is het
mogelijk om zowel voorstellen voor Kleine
Innovatieve Projecten (KIPs, max 50 K Euro)
als pre-proposals voor grotere
onderzoeksprojecten in te dienen.
Inmiddels zijn in totaal 41 Expressions of
Interest (EoI’s) binnengekomen voor
Maps4Society! Een EoI is een korte
beschrijving van een mogelijk idee voor de
call. De top 3 genomineerden voor de prijs
wordt in de volgende nieuwsbrief (eind
oktober/begin november) bekend gemaakt. De
EoI's zijn te vinden op de Wiki, via de website
van M4S. Snuffel er vast rond, om ideeën op
te doen en mogelijke partners te vinden, zodat
je effectief je (netwerk)tijd kunt besteden
tijdens de matchmaking!

Matchmaking event
De matchmaking
voor
Maps4Society
vindt plaats op
vrijdag 8
november 's

-‐

	
  	
  

Matchmaking tussen bekende en nieuwe
partijen om consortia te vormen voor het
indienen van voorstellen
Informeren over M4S programma, doelen,
procedure
Inspiratie over hoe innovatie tot stand
komt.

Interessant voor onderzoekers, overheden en
bedrijven en studenten! De indieners van de
EoI's en de toepassingsthema's krijgen een
prominente plaats op de matchmakingmarkt.
Het voorlopige programma:
12.00 Netwerklunch
13.15 Opening en welkom door Arie Versluis;
uitreiking EoI-prijs
13.25 Introductie Maps4Society
14.05 Matchmaking EoI's
15.05 Innovatie & pitches toepassingen
15.30 Matchmaking toepassingstafels
16.35 Conclusies en slotwoord
16.45 Borrel
17.30 Einde
Tot ziens op 8 november in Den Haag, voor
jouw beste Match4Society!

Over	
  Maps4Society/Maps4Science	
  

Maps4Society	
  is	
  het	
  Cooperation	
  Programme	
  dat	
  is	
  ontwikkeld	
  
door	
  Rijkswaterstaat,	
  Kadaster,	
  Netherlands	
  Space	
  Office,	
  
Nederlandse	
  Commissie	
  voor	
  Geodesie	
  en	
  Technologiestichting	
  
STW.	
  Het	
  programma	
  heeft	
  een	
  totale	
  omvang	
  van	
  3	
  M	
  Euro	
  en	
  
een	
  looptijd	
  van	
  2014	
  tot	
  en	
  met	
  2020.	
  Zie	
  ook	
  
www.maps4society.nl.	
  Contact:	
  Margriet	
  Jansz,	
  m.jansz@stw.nl.	
  
Maps4Society	
  is	
  voortgekomen	
  uit	
  Maps4Science.	
  
	
  
Hoofddoel	
  van	
  Maps4Science	
  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.	
  Via	
  de	
  nieuwsflits	
  blijft	
  u	
  op	
  de	
  hoogte.	
  
Contact:	
  Prof.	
  Peter	
  van	
  Oosterom,	
  info@maps4science.nl

