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S A M e n vAT T i n g
In 2012 is er een start gemaakt met het Topsectorenbeleid. De automotive sector
vertegenwoordigt binnen de Topsector HTSM één van de zes roadmaps. We hebben deze
roadmap in 2011 gezamenlijk opgesteld en onlangs - wederom gezamenlijk - geüpdatet.
De ambities van de automotive sector zijn hoog (24 miljard Euro omzet en 55.000
arbeidsplaatsen) en de middelen zijn schaars.

De geldstromen om innovaties te stimuleren lopen in het nieuwe beleid anders, zodanig dat
er een grote behoefte is ontstaan aan duidelijkheid en inzicht in mogelijk financieel support.
Vooral MKB-bedrijven hebben deze behoefte geuit.
Daarom organiseert AutomotiveNL een bijeenkomst waarin we uitleg willen geven over
de voorhanden financiële instrumenten waarmee de automotive sector in de realisatie van
haar roadmap ondersteund wordt.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er aandacht gegeven aan respectievelijk de HTSM-roadmap
automotive en de financiële regelingen rondom de Topconsortia voor Kennis en Innovatie
(TKI). Daarnaast komen de thema’s kredietverstrekking met ondersteuning van de overheid
(zogenaamde Innovatiekredieten), regionale regelingen, IPC’s en Green Deals aan de orde.
Er wordt ook stevige aandacht aan Europese subsidies gegeven, omdat binnen onze
landsgrenzen subsidies worden afgebouwd en vervangen worden door andere nieuwe
financiële instrumenten.

Deze middag is vooral gericht op MKB-bedrijven: hoe zij, maximaal financieel ondersteund,
kunnen participeren in de realisatie van de HTSM-roadmap.

Interactief
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anton Wolthuis.
A.Wolthuis@AutomotiveNL.com

mailto:A.Wolthuis@AutomotiveNL.com


P r o g r A M M A
13:00 - Ontvangst en registratie

13:30 - Opening en welkom

13:35 - Uitleg Automotive Roadmap

13:50 - Financiële regeling TKI / HTSM

14:50 - Pauze

15:30 - Innovatiekredieten

15:50 - Europese subsidies

16:10 - Regionale regelingen

16:30 - Green Deals / IPC

16:50 - Overige regelingen

17:10 - Paneldiscussie

17:30 - Afsluiting en netwerkborrel



AutomotiveNL workshops en themamiddagen
Een van de doelstellingen van AutomotiveNL is het uitwisselen van kennis tussen partijen in de
Nederlandse automotive sector: bedrijven, kennisinstellingen, adviseurs en anderen. Hierdoor
kunnen bedrijven nieuwe ideeën opdoen, samenwerking zoeken en hun kennis- en marktpositie
versterken. De AutomotiveNL workshops en themamiddagen spelen hierbij een belangrijke rol.
Experts belichten een actueel thema, geven hun visie en presenteren ervaring en/of knelpunten uit
de praktijk. Discussie tussen de deelnemers leidt tot een verdere verdieping. Na afloop weten de
deelnemers waar aanvullende kennis gevonden kan worden en hebben zij nieuwe ideeën opgedaan.

Aanmelding*
Klik hier om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging.

Kosten voor deelname
De kosten voor deelname aan de ANL workshop zijn als volgt:
ANL leden: Gratis
Overige partijen: € 50,- per persoon excl. btw

Organisatie
De workshop wordt georganiseerd door AutomotiveNL. AutomotiveNL is de belangenbehartiger
van de Nederlandse automotive industrie. Meer informatie over workshops en andere activiteiten
van AutomotiveNL kunt u vinden op onze website:www.AutomotiveNL.com of u kunt ons bereiken
middels onderstaande contactinformatie.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met het AutomotiveNL secretariaat:
Tel.: 0492 – 562 500 / E-mail: info@AutomotiveNL.com.

mailto:info@AutomotiveNL.com
www.automotivenl.com
www.automotivenl.com/evenementen/392-22-januari-2013-day-htsm-automotive


AutomotiveNL

Steenovenweg 1

5708 HN Helmond

Postbus 1015

5700 MC Helmond

T +31 (0)492 56 25 00

F +31 (0)492 56 25 29

E info@AutomotiveNL.com

I www.AutomotiveNL.com

* Inschrijf- en annuleringsvoorwaarden

Na ontvangst van uw registratie sturen wij een eerste bevestiging en een factuur. Annulering
is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voor aanvang van
het evenement. U kunt zich te allen tijde laten vervangen door een collega (uit dezelfde
organisatie). In geval u zich onterecht aanmeldt als werknemer van een Deelnemer van
AutomotiveNL, wordt dit automatisch gecorrigeerd in het tarief voor werknemers van overige
partijen.

Bij een afmelding binnen 10 dagen voor aanvang van het evenement of bij afwezigheid op
de dag van het evenement zelf, wordt het een bedrag van € 50,- exclusief BTW in rekening
gebracht.


