INN2POWER - INNOVATION TO PUSH OFFSHORE WIND ENERGY
REGIONS

Financiële info
EU-subsidie
Publieke financiering
Private financiering

Het doel van het project is om KMO’s uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten
van innovatieve samenwerkingsverbanden in het onderhoud en de monitoring van offshore
wind parken, met als ultiem doel de Levelised Cost of Energy (LCOE) te reduceren.

Het projectvoorstel omvat volgende werkpakketten:
Projectleider

WP1 – PROJECT MANAGEMENT

POM West-Vlaanderen

WP 2 – INCREASING VISIBILITY
Sensibilisatie over het project;
Branding van de sector : ondersteuning van de offshore wind sector in de communicatie
over de voordelen van offshore wind;
Verhogen van de zichtbaarheid van de sector bij beleidsmakers en het brede publiek;
Doelgroep: bedrijven, onderzoekers, overheden en breed publiek;
WP3 - COOPERATION IN THE OFFSHORE WIND INDUSTRY
Relaties in de offshore wind industrie: identificeren van KMO’s die interesse hebben in de
O&M fase van offshore en actief willen participeren aan B2B’s, gezamenlijke standen op
beurzen, en handelsmissies;
Opzetten van samenwerkingsverbanden met focus op innovatie, gebaseerd op een
sociale netwerkanalyse;
Internationalisering: identificeren en faciliteren van transnationale business cases.
WP4 – SUPPORTING INFRASTRUCTURE
Optimaliseren van de logistieke keten in de offshore wind sector (havens)
Ontwikkelen van test- en demonstratielocaties op zee voor de maritieme sector en meer
bepaald offshore wind: onder meer een “transition piece mock up” in de haven van
Oostende, maar dit kunnen ook testzones zijn voor drones, ROV’s, corrosietesten,
geotextielen,… De bedoeling is dat het om multifunctionele zones gaat.

Partners
Autonoom Gemeentebedrijf Haven
Oostende, Flanders Maritime Cluster,
Hochschule Bremerhave, Kent County
Council, Nationale Innovation
Center/Erhversvsakademi, WAB e.v.,
Fonden offshore Center Danmark,
Norfolk and Waveney Enterprise Services
LTD, Provincie Groningen, Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij

Thema
Economie en streekontwikkeling

Prioriteit
Onderzoek en innovatie

WP5 – SECURING THE WORK FORCE
Onder meer de ontwikkeling van een internationaal studieprogramma als onderdeel van een
master opleiding.
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