Jaarplan 2020

Groningen Versterken
GELD EN ADVIES

De AdviesregelinG, de InnovatieregelinG en
de ArbeidsplaatsenregelinG worden in 2020
voortgezet. Hiervoor stelt EBG € 850.000
beschikbaar. EBG stelt in 2020 € 5 miljoen
beschikbaar via het GROEIfonds, in de vorm
van leningen en participaties.

Op 1 oktober 2019 is de uitvoering van het
Ondernemersimpuls overgenomen door
het GROEIfonds. Ondernemers kunnen
dus nog steeds bij EBG terecht voor
financieringsaanvragen tot € 100.000 via de
Verkorte Aanvraagprocedure GROEIfonds.

In 2020 streven we naar…
• € 32,5 miljoen uitgelokte investeringen.
• minimaal 70 uitgereikte vouchers
AdviesregelinG.
• minimaal 8 nieuwe innovatieve
projecten (InnovatieregelinG).
• minimaal 50 nieuwe banen
(dankzij ArbeidsplaatsenregelinG
en bedrijven die zich hier vestigen).

EBG heeft een aantal succesvolle
regelingen die we ook in 2020 inzetten:
voor de AdviesregelinG stellen we € 250.000 beschikbaar,
voor de InnovatieregelinG € 450.000
en voor de ArbeidsplaatsenregelinG € 150.000.

ONDERNEMERSCHAP

EBG wil ondernemers in Noord- en MiddenGroningen een zet in de rug geven. De
accountmanagers van EBG gaan in 2020
weer op bezoek bij deze ondernemers om
de stimuleringsregelingen en financieringsmogelijkheden onder de aandacht te
brengen, maar ook om de behoeften van de
ondernemers op te halen.
In 2020…
• worden 200 ondernemers actief door
de accountmanagers van EBG benaderd.
• organiseert EBG in samenwerking met
de MOI-communities Kenniscafés over
relevante ondernemersthema’s.
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VESTIGINGSKLIMAAT

Voor bedrijven die willen investeren of die zich in
onze regio willen vestigen wordt ‘de groene loper
uitgerold’. EBG organiseert contactmomenten,
bezoeken en gebiedsmarketing. Dit doen we in
nauwe samenwerking met de NOM, Groningen
Seaports, Provincie Groningen en de gemeenten
in Noord- en Midden-Groningen. Dit traject
wordt ondersteund met gerichte interventies om
drempels voor geïnteresseerde bedrijven versneld
weg te halen. Onder meer op het gebied van
vergunningen, werknemers en financiering. We
helpen bedrijven
door ons netwerk open te stellen en commerciële
kansen onder de aandacht te brengen.
Onze focus ligt in 2020 op het genereren van
50 leads en 30 prospects om bedrijven te laten
vestigen in Noord- en Midden-Groningen. We
willen hiermee
5 nieuwe bedrijfsvestigingen realiseren en 75
directe arbeidsplaatsen creëren. De Sustainable
Industry Challenge, een grote pitch-wedstrijd in
januari 2020, wordt als leadgenerator gebruikt.
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ONDERWIJS

Met het Onderwijsprogramma wil EBG
de kennis over Ondernemerschap, ICT,
Wetenschap en Techniek stimuleren bij
leerlingen binnen het primair en voortgezet
onderwijs in Noord- en Midden-Groningen.
EBG geeft leerlingen in deze regio een
voorsprong in digitale geletterdheid, met
een grootschalig ICT-onderwijsproject dat
op alle scholen draait. In 2019 is met steun
van EBG een vestiging geopend van De Jonge
Onderzoekers Eemsdelta in Appingedam,
waar kinderen na schooltijd terecht kunnen.

In 2020...
• krijgen 7000 leerlingen ICT-onderwijs
en doen 20 klassen mee aan het
ondernemerschapsprogramma.
• worden 600 leerkrachten geschoold om
ICT-onderwijs in de klas te kunnen geven.
Zij hebben tevens de taak om andere
leerkrachten hierin te trainen.
• gebruiken 80 scholen een 3D-printer.
• organiseert EBG 20 workshops Wetenschap +
Techniek.
• wordt De Jonge Onderzoekers Eemsdelta in
Appingedam 1075 keer bezocht door kinderen
om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.
• staan er 20 ondernemers voor de klas.
• nemen 10.000 leerlingen deel aan het
onderwijsprogramma van EBG.

Groningen laten Groeien
BOUW

In september 2017 is BuildinG geopend, een
initiatief van Economic Board Groningen en
Hanzehogeschool Groningen in samenwerking
met TNO en Bouwend Nederland. In 2020
ondersteunt EBG de volgende activiteiten

van BuildinG: MKB-loket voor circulair en
digitaal bouwen, Gezond Wonen, Duurzaam
THOES over energietransitie, de online-tool
voor scholenbouw ‘Scholenbouwmaatje’ en
publieksvoorlichting over bevingen en bouw.
www.building.com

TOERISME

In 2019 zijn de toeristische campagne
van het Groningste van Groningen en de
Augmented Groningen app gelanceerd.
Augmented Groningen brengt via
Augmented Reality (AR) een aantal
markante historische locaties in Noord- en
Midden-Groningen weer tot leven. Het
programma Toerisme is eind 2019 beëindigd
en de diverse programmaonderdelen
worden geborgd bij andere organisaties.
In 2020 ondersteunt Economic Board
Groningen de toeristische campagnes
van het Groningste van Groningen en
Augmented Groningen.

5GRONINGEN

5G is de volgende generatie mobiele
communicatie met hoge bandbreedte en
betrouwbaarheid en met de mogelijkheid
heel veel apparaten draadloos met het
internet te verbinden.
5Groningen maakt van Noord- en MiddenGroningen dé proeftuin voor de nieuwste
generatie mobiel internet. Ondernemers en
non-profitorganisaties werken samen met
experts om toepassingen van 5G te testen.

In 2020...
• organiseert 5Groningen, een 5G Student
Battle voor MBO, HBO en WO-studenten.
• organiseert 5Groningen een aantal 5G
Masterclasses.
• maken 40 ondernemers en beleidsmakers
met het 5Groningen-team een tour langs
een aantal bedrijven met succesvolle
5G-pilots in de regio.
• is de indoor testfaciliteit met een
end-to-end 5G netwerk op 3.5GHz
in Hoogezand geactiveerd.
• zijn er minstens 20 pilotprojecten actief.
• worden 3 pilots gestart met ESA-bedrijven
en bedrijven uit Noord- en MiddenGroningen.
• zijn er 5 pilots op testlocatie in Noord- en
Midden-Groningen afgerond, resulterend
in nieuwe bedrijvigheid.

www.5groningen.nl

GROENE CHEMIE EN ENERGIE

1. Groene Chemie: versterken van de groene
chemie industrie middels de Sustainable
Industry Challenge, een pitch wedstrijd
waarbij (inter) nationale scale-ups
uitgedaagd worden om met innovaties te
komen voor uitdagingen van de regionale
chemie sector. Het doel is om tijdens en na
de wedstrijd bedrijven te interesseren voor
de regio en de bedrijvigheid in de Chemport
Europe regio aan te jagen.
2. Energie: toegevoegde waarde
creëren voor de lokale economie en
dorpsgemeenschappen, middels projecten
die de energietransitie versnellen. Zorgen
dat de kansen die de ontmanteling van de
gas-locaties biedt een meerwaarde hebben
voor de regio.

www.sustainableindustrychallenge.com

In 2020...
• vindt het grote pitch-event Sustainable
Industry Challenge plaats. Meer dan
200 innovatieve bedrijven vanuit de
hele wereld hebben zich aangemeld. 40
bedrijven uit 13 verschillende landen
zijn geselecteerd en uitgenodigd voor
het tweedaagse finale-event in NoordNederland in januari 2020. Na de wedstrijd
wordt bekeken welke partners uit de regio
inhoudelijk in verbinding kunnen worden
gebracht met de ruim 200 bedrijven die
hun interesse hebben getoond in onze
regio. Dit doen we om zo breed mogelijk
het contact met deze groep vast te
houden.
• worden 2 tot 4 pilot projecten naar
aanleiding van het pitch-event opgestart.
• levert EBG een bijdrage aan de versnelling
van de energietransitie in de regio middels
diverse projecten.

SNEL INTERNET

Toegang tot snel internet is van groot
belang voor economische activiteiten
in het gebied. EBG investeert – samen
met de Provincie Groningen en
Nationaal Coördinator Groningen – in
een regeling van in totaal € 40 miljoen
voor de aanleg van snel internet.
Verder ondersteunt EBG de uitrol met
kennis en kunde en ziet erop toe dat
de gestelde doelen worden gehaald,
zodat inwoners en ondernemers in het
aardbevingsgebied zo snel mogelijk
worden aangesloten.
Na een intensief traject van
voorbereiding, ontwerp en aanleg
beschikken de eerste paar honderd
adressen in het aardbevingsgebied
inmiddels over snel internet.

HET GELD VAN
EBG RAAKT DE KLEI
Het Hogeland

Economic Board Groningen (EBG) geeft
de economie in Noord- en MiddenGroningen een flinke impuls. EBG wil
zorgen voor meer bedrijvigheid en meer
banen in het aardbevingsgebied.
Ondernemers kunnen bij ons terecht
voor geld, advies en hulp bij vestiging in
Noord- of Midden-Groningen. Voor het
onderwijs bieden we toekomstgerichte
lespakketten aan. We helpen de
kansrijke sectoren bouw, 5G, ICT en
groene chemie en energie verder te
groeien.
Wij zijn ontstaan uit de aardbevingsproblematiek, met als doel een
economisch sterke en zelfredzame regio
neer te zetten.

Loppersum
Appingedam

Midden-Groningen
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