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Flanders’ Maritime Cluster
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123 leden

Presentator
Presentatienotities
Eerst een woordje over FMC. We zijn er trots op dat FMC momenteel 121 leden telt van die zich over heel Vlaanderen bevinden, zoals dit kaartje illustreert. In het bestuur zijn de originele stichtende leden vertegenwoordigd, namelijk DEME, Jan De Nul, haven van Antwerpen, haven van Oostende en de provincie West-Vlaanderen via de POM en Resoc Noord-West-Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook nieuwe effectieve leden toegetreden:  Sioen en  dotOcean namens de Fabriek  voor de Toekomst Blue Energy. FMC heeft een samenwerkingsovereenkomst met het VLIZ, en de organisatie van Marine Science Meets Maritime Industrie, waarvan dit de 3de editie is, is een belangrijke exponent daarvan.Onze inkomsten komen van ledengelden, en daarnaast krijgen we financiële steun van Europa, Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen. De Europese en Vlaamse subsidies betreft projectmatige en dus geen structurele steun.
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78% KMO’s!

Presentator
Presentatienotities
Hier ziet u de onderverdeling van de leden in grote bedrijven, KMO’s en andere zoals kennisinstellingen, overheidsinstanties, en havens. Bijna 80% van onze leden zijn KMO’s, die er duidelijk het nut van inzien om zich te groeperen in een cluster.



Nieuw project

Inn2POWER
• Nieuwe markten verkennen
• Internationale samenwerking
• Toegang tot testlocaties
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Presentator
Presentatienotities
We willen graag van de gelegenheid gebruik maken om een nieuw project aan te kondigen: Inn2POWER. Onze nieuwe collega Michel Dewanckele staat klaar om de leden van FMC die actief zijn op het gebied van offshore wind te begeleiden bij het uitbreiden van hun business in het Noordzeegebied, het tot stand brengen van internationale samenwerkingsverbanden en het faciliteren van toegang tot testlocaties. Dit project wordt getrokken door de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy van de POM West-Vlaanderen, en geniet steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincie West-Vlaanderen,
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Presentator
Presentatienotities
In het kader van het project Flanders’ Maritime Solutions, hebben we ondertussen meer dan 40 leden bezocht en hen bevraagd over de reden waarom zij lid zijn van FMC, wat FMC voor hen reeds betekend heeft en hoe wij hen verder kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van hun business. Uit de enquête blijkt dat de leden vooral de netwerking en de verhoogde visibiliteit aanstippen reden voor hun lidmaatschap,
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Presentator
Presentatienotities
De activiteiten van FMC hebben bijgedragen aan de netwerkconnecties van de bedrijven, de zichtbaarheid en aan het up-to-date blijven. Opvallend is dat minder bedrijven aangeven door FMC in een samenwerkingsverband gestapt te zijn, enerzijds met een ander bedrijf of anderzijds met een onderzoekspartner. Als het over innovatie gaat, geven de leden aan dat ze rekenen op de grote bedrijven om het voortouw te nemen. Kleine bedrijven willen aanhaken op de projecten die door grote bedrijven geïnitieerd worden. Immers, projecten in een maritieme context, zoals offshore wind en kustverdediging, vergen dikwijls grote investeringen die onhaalbaar zijn voor kleinere bedrijven. Door hun kritische massa en toegang tot externe markten spelen de grote bedrijven een centrale rol in het innovatielandschap van de maritieme sector. Daarom steunt FMC het initiatief van De Blauwe Cluster, een groepering van een aantal private bedrijven om lange termijn, multidisciplinaire oplossingen te ontwikkelen voor prangende maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatverandering. Dit zal de blauwe economie in Vlaanderen op een hoger niveau tillen. Er werd daartoe een Memorandum van Overeenstemming afgesloten tussen FMC en DBC.



De Blauwe Cluster
• Domeinen:

1. Kustbescherming en klimaatadaptatie
2. Zeevoeding en duurzame voedselketen 
3. Marine Resource Biotechnology
4. Hernieuwbare energie en -opslag 
5. Transport en communicatie
6. Toerisme en recreatie
7. Zoetwatervoorziening
8. Minerale grondstoffen
9. Opruimingstechnieken voor munitie stortplaatsen

Marine Science Meets Maritime Industry 7

Presentator
Presentatienotities
De Blauwe Cluster (DBC) bekijkt dus de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen voor ecologische, maatschappelijke en economische uitdagingen met als hoofdbekommernis kustveiligheid op lange termijn en gezonde zeevoeding. De ambitie is om totaaloplossingen te creëren die innovaties in verschillende doelstellingsdomeinen aan elkaar koppelen, namelijk: (zie slide)



Presentator
Presentatienotities
Het beschikken over een echt “living lab” op zee is daarbij cruciaal om de krachten te bundelen en ideeën om te zetten in daadwerkelijke oplossingen.Daarom heeft DBC heeft in het kader van de herziening van het Marien Ruimtelijk Plan een zoekzone en 3 projectzones aangeduid voor de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen die de 9 bovengenoemde doelstellingsdomeinen van DBC combineren. De ‘zoekzone’ werd aangeduid over de hele kustlengte en is bedoeld als ‘vrijwaringszone’ voor andere activiteiten die niet verenigbaar zijn met de twee hoofddoelstellingen, nl. kustveiligheid op lange termijn en gezonde zeevoeding. Daarnaast werden drie concrete ‘projectzones’ voor multifunctioneel ruimtegebruik naar voren geschoven:1. Projectzone Kustveiligheid & Aquacultuur, in het westen;2. Projectzone Multifunctioneel eiland, ter hoogte van De Haan-Bredene;3. Projectzone Kustveiligheid & binnenvaart op zee & natuurontwikkeling, ten oosten van Zeebrugge.De bedoeling is dat we vandaag tijdens break-out sessies nader inzoomen op deze 3 projectzones en concreet op zoek gaan naar innovatieve ideeën voor geïntegreerde oplossingen die kunnen ontwikkeld en uitgetest worden binnen deze zones, en het wetenschappelijk onderzoek dat daar kan aan bijdragen. Tina Mertens van VLIZ zal meteen uitleggen hoe dat praktisch in zijn werk gaat.



De Blauwe Cluster

• FMC-leden (bedrijven):
– Kunnen in 2017 gratis lid worden van DBC
– Steun het dossier van DBC via de 

ondertekening van een “Letter of Support”
– Reeds 28 LoS ondertekend!
– Kan vandaag ook: zie Mieke
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Presentator
Presentatienotities
Door de MoU die FMC afgesloten heeft met DBC, kunnen FMC leden voor het komende jaar ook lid worden van DBC zonder meerkost, en daarmee bijdragen aan het erkenningsdossier. We hebben daarvoor een sjabloon opgemaakt voor een Letter Of Support, waarin je je expertisedomein kan aangeven alsook je verwachtingen ten aanzien van de speerpuntcluster. De deadline hiervoor is 6 juni. Reeds 28 leden van FMC hebben een dergelijke LoS ingevuld en ondertekend. Mieke heeft blanco LoS formulieren meegebracht voor de FMC leden die nog niet getekend hebben en dit vandaag willen doen.



Contact

info@flanders-maritime-cluster.be

www.flanders-maritime-cluster.be

Twitter: @MaritimeCluster
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