EIT InnoEnergy: aanjager van de Nederlandse en Europese energietransitie
Zonder innovatie, geen energietransitie. Maar hoe breng je de benodigde innovaties
(versneld) naar de markt, beperk je de risico’s die daarmee gepaard gaan en zet je sterke
businesscases neer? Daar specialiseert InnoEnergy zich al tien jaar in. De publiek-private
onderneming heeft een bewezen staat van dienst in het ondersteunen van start-ups,
scale-ups en consortia, die innovatieprojecten op het gebied van energie naar de markt
proberen te brengen.
InnoEnergy is de spin in het web van de energietransitie en vervult verschillende rollen
om die transitie zoveel mogelijk te versnellen. Van investeerder tot opleider tot incubator,
een kleine greep uit InnoEnergy’s activiteiten:
•

Als publiek-private onderneming investeert InnoEnergy (mede dankzij financiering
vanuit het European Institute of Technology) in start-ups, innovatieprojecten en
technologieën die de energietransitie kunnen versnellen;

•

InnoEnergy beschikt over een uitgebreid netwerk van Europese partners, van
kennisinstituten en universiteiten tot het bedrijfsleven. Het brengt op basis van de behoefte
de juiste spelers samen en zet hen aan tot actie. Dit vermindert het risicoprofiel en zorgt
voor versnelling.

•

InnoEnergy speelt een cruciale rol bij het vormgeven van beleid in de energiesector en het
lanceren van ambitieuze, Europese samenwerkingsprojecten om industriële waardeketens
op te zetten. Zoals de European Battery Alliance, European Green Hydrogen Acceleration
Center en het European Solar Initiative

•

InnoEnergy biedt een masteropleiding en verschillende online cursussen aan, gericht op
ondernemerschap in de energietransitie. De energietransitie slaagt namelijk alleen als er
sterke businesscases achter zitten.

Alleen financiële ondersteuning is echter niet genoeg om innovaties écht van de grond te
krijgen. InnoEnergy ondersteunt start- en scale-ups daarom ook met diensten. Zo helpt
de onderneming hen onder andere bij het werven van talent, de commercialisering
van hun product en het opzetten van een waardeketen. Belangrijker nog: InnoEnergy
verlaagt de risico’s die nu eenmaal met innovatie gepaard gaan, door een ecosysteem
van gevestigde bedrijven en industriespelers op te bouwen rondom de start-ups in zijn
portfolio. Juist door die balans tussen oud en nieuw slaagt InnoEnergy erin om sterke
businesscases neer te zetten voor zijn startups, zodat hun innovaties kunnen opbloeien.
Bezoek onze website voor meer informatie of om contact met ons op te nemen:
www.innoenergy.com

