Jaarplan 2019

Groningen Versterken
GELD EN ADVIES

15
bedrijven

In 2019 scherpt EBG de investeringsstrategie
van het GROEIfonds verder aan om de
middelen nog effectiever te kunnen
investeren.EBG stelt in 2019 € 9,5
miljoen beschikbaar in de vorm van
leningen en participaties en overige
stimuleringsmaatregelingen voor
ondernemers in het aardbevingsgebied.

In 2019 streven we naar…
* 15 bedrijven die uitbreiden of nieuwe
bedrijven die zich hier vestigen.
* € 32,5 miljoen uitgelokte investeringen.
* minimaal 50 uitgereikte vouchers.
* zeker 5 nieuwe innovatieve projecten.
* minimaal 200 nieuwe banen.
EBG heeft een aantal succesvolle regelingen die
ook in 2019 ingezet worden: voor de AdviesregelinG is
€ 100.000 beschikbaar, de InnovatieregelinG € 250.000
en de ArbeidsplaatsenregelinG € 250.000. Voor de
Regionale Investeringssteun Groningen (RIG), die samen
met de Provincie Groningen en het ministerie van
Economische Zaken & Klimaat wordt uitgevoerd, stelt
EBG € 10 miljoen beschikbaar.

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.
Met onze doelen voor 2019 is Groningen de
eerste provincie met snel internet voor álle
ondernemers en inwoners in de provincie.

EBG ondersteunt het intensieve traject
met middelen, kennis en kunde en ziet
erop toe dat gestelde doelen worden
behaald en inwoners en ondernemers in
het aardbevingsgebied voor eind 2019
worden aangesloten.

ONDERNEMERSCHAP EN
ONDERWIJS

EBG wil ondernemers in Noord-Groningen
een zet in de rug geven. De accountmanagers
van EBG gaan in 2019 op bezoek bij deze
ondernemers om de stimuleringsregelingen
en financieringsmogelijkheden onder de
aandacht te brengen, maar ook om de
behoefte van de ondernemer op te halen.
Met het Onderwijsprogramma wil EBG
de kennis over Ondernemerschap, ICT en
Wetenschap en Techniek stimuleren bij
leerlingen binnen het primair en voortgezet
onderwijs in Noord-Groningen.

In 2019…
* worden 300 ondernemers actief door
de accountmanagers van EBG benaderd.
* organiseert EBG kenniscafés over relevante
ondernemersthema’s.
* realiseert EBG de vierde MOI-vestiging
(ondernemers community).
* krijgen 4800 leerlingen ICT-onderwijs
en doen 70 klassen mee aan het
ondernemerschapsprogramma.
* gebruiken 80 scholen een 3D-printer.
* organiseert EBG 20 workshops
Wetenschap + Techniek.
* bezoeken 350 leerlingen na schooltijd
de Tech Hub.
* staan er 35 ondernemers voor de klas.
* maken 6250 leerlingen kennis met
het onderwijsprogramma van EBG.
* blijft EBG de scholen van Kansrijke
Groningers steunen.

Groningen laten Groeien
BOUW

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

In 2019 ondersteunt EBG de projecten Circulair
Bouwen, BuildinG Kwaliteitsteam Scholenbouw,
Gezond Wonen en BuildinG Digital, die door
BuildinG worden uitgevoerd.

TOERISME

De Economic Board Groningen wil het
ondernemerschap in de sector versterken,
ondernemers meer met elkaar laten
samenwerken en meer toeristen naar NoordGroningen trekken. De speerpunten liggen
in het begeleiden en ondersteunen van
toeristische ondernemers en het realiseren
van AR-belevingen.

In 2019…
* worden er erfgoed verhaallijnen in het
project Augmented Groningen toegevoegd
en wordt het project geborgd.
* wordt het Groningste van Groningen
collectief met nieuwe ondernemers
uitgebreid en geborgd.
* worden beide projecten samen met
Marketing Groningen in een voorjaars
campagne gelanceerd.

VESTIGINGSKLIMAAT

Voor bedrijven die willen investeren wordt
‘de groene loper uitgerold’. Samen met partners
zoals Groningen Seaports en de NOM organiseert
EBG contactmomenten, bezoeken en gebieds
marketing. 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.
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Onze focus ligt op het genereren van
90 leads en 55 prospects om bedrijven te
laten vestigen in Noord-Groningen. We willen
hiermee in 2019 10 nieuwe bedrijfsvestigingen
realiseren en 150 directe arbeidsplaatsen
creëren. Een grote, landelijke EBG pitch zal
als leadgenerator worden gebruikt.
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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.

In 2019…
* organiseert 5Groningen een
5G Student Battle en 6 5G Masterclasses.
* zijn er 20 pilots actief.
* worden 3 pilots gestart met ESA-bedrijven
en bedrijven uit Noord-Groningen.
* zijn er 5 pilots op testlocatie in NoordGroningen afgerond, resulterend in
nieuwe bedrijvigheid.

GROENE CHEMIE EN ENERGIE

In 2019 ligt de nadruk op het versterken van de
verbinding tussen de kennis over groene chemie
in de stad en de industrie in Delfzijl en Eemshaven
door middel van het realiseren van Chemport
Industry Campus; een proeffabriek faciliteit voor
kennis en innovatie binnen de groene chemie.

In 2019…
* is de Chemport Industry Campus
gerealiseerd.
* organiseert EBG 4 inspiratiesessies
ten behoeve van de ontwikkeling van
de Chemport Industry Campus.
* is er sprake van een succesvolle
opschaling van procesinnovaties voor de
groene chemie.
* ontstaan er krachtige verbindingen tussen
kennisinstellingen en bedrijfspraktijk.
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