
Offshore Wind
Innovation Centre 
Voucherregeling 

Het Offshore Wind Innovation Centre (OWIC) in de Eemshaven is een informatie-, test-, trainings- en innovatiecentrum dat 
zich richt op bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn met windenergie op zee (offshore wind). Het doel van het OWIC 
is de ontwikkeling van bedrijvigheid en innovaties op het gebied van offshore windenergie te faciliteren. Het OWIC brengt 
kennis en ervaring samen en maakt het toegankelijk voor bedrijven in de regio. Het OWIC is een initiatief van een consor-
tium van 19 partijen en zorgt ervoor dat bedrijven makkelijker en sneller kunnen innoveren en ontwikkelen in offshore 
windenergie. De focus ligt daarbij op operations & maintenance (O&M) activiteiten, oftewel service en onderhoud van de 
windparken op zee. Onderdeel van het project is het verder brengen van innovatieve ideeën rond O&M activiteiten in pre-
-competitieve samenwerkingen door middel van OWIC-vouchers.

Waar kunnen MKB-bedrijven uit Groningen, Friesland of Drenthe deze vouchers voor gebruiken? 

De hoogwaardige expertise die op bepaalde gebieden binnen het OWIC-consortium aanwezig is, wordt door de Hanzehogeschool, 
Hogeschool Saxion, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort aan het MKB beschikbaar gesteld. Heeft u een innovatief idee op 
het gebied van offshore wind? Bijvoorbeeld rond één van onderstaande thema’s:

Of heeft u een andere innovatie met betrekking tot offshore wind? En wilt u dat één van bovengenoemde OWIC-partners 
hier een technisch, juridisch, economisch, ecologisch, beleidsmatig, innovatief en/of sociaal vraagstuk van maakt en hier 
een antwoord op geeft?

Dan is de OWIC-voucherregeling iets voor u!
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1. Eerste gesprek (identificatie potentiële innovatie en vaststellen vraagstelling)
2. Kleine H-voucher (waarde max. € 5.000,-; 20% eigen financiële cash inbreng)
3. Grote H-voucher (waarde max. € 15.000,-; 30% eigen financiële cash inbreng)
4. Kennisdeling

Wilt u weten wat de OWIC-voucherregeling voor 

uw bedrijf kan betekenen? Bent u benieuwd 

naar uw mogelijkheden in de Eemshaven? Wilt u 

gebruik maken van de testfaciliteiten van OWIC? 

Of wilt u in contact komen met andere offshore 

windbedrijven in de Noordelijke regio? Neem 

dan contact op met:

EUROPESE UNIE 
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

EUROPESE UNIE
Europees Fonds voor regionale ontwikkeling

Mede mogelijk gemaakt door: 

www.owic-eemshaven.eu

OWIC-VOUCHERREGELING
 - in 4 stappen - 

De kleine voucherprojecten (omvang max.  € 5.000,-) zijn in principe be-
doeld om met behulp van deskresearch informatie te genereren om het 
voorliggende idee te substantiëren en verder uit te werken. Kan bijvoor-
beeld een nieuwe O&M-toepassing het (aanvragend) MKB kansen bieden?

De grote voucherprojecten (omvang max. € 15.000) zijn gericht op de toet-
sing van de (pre)haalbaarheid van een idee: is toepassing van nieuwe O&M 
producten/processen/diensten van het aanvragend MKB haalbaar?

Elk OWIC-vouchertraject wordt afgesloten met een beknopte, heldere rap-
portage opgesteld door de Hanzehogeschool, Hogeschool Saxion, Rijksuni-
versiteit Groningen of Noorderpoort. 

VOUCHERPROJECTEN


