ICTRegie

10-NROI-007

Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie

Nieuw ICT-innovatieplatform Vitale ICT-infrastructuren erkend
5 januari 2010
In september 2005 is door kennisinstellingen Equality-ICT opgericht. Een partnerschap
van kennisinstellingen om de toenemende behoefte te verbeteren van de controle over
en de kwaliteit van diensten en applicaties. Mede door de uitbreiding van deelnemers
uit het bedrijfsleven, is dit uitgegroeid tot het ICT-innovatieplatform Vitale ICTinfrastructuren. Dit heeft geleid tot de officiële erkenning van ICTRegie op 5 januari
2009.
Verstoringen in de ICT-dienstverlening - of een verminderde kwaliteit - vormen een
steeds groter risico voor bedrijven, overheid en burgers en kunnen in het uiterste geval
desastreuze gevolgen hebben voor het functioneren van de maatschappij. Een
betrouwbare ICT-infrastructuur (qua beschikbaarheid, kwaliteit, voorspelbaarheid) is
een voorwaarde geworden voor de ontwikkeling en snelle introductie van nieuwe
toepassingen. Innovaties zijn ook steeds vaker afhankelijk van die betrouwbaarheid.
Zowel ICT-‘leveranciers’ als -‘gebruikers’ beschikken over de relevante kennis en
ervaring maar dit is sterk versnipperd. Het bij elkaar brengen van partijen afkomstig uit
verschillende sectoren, samen met experts van kennisinstellingen, in een ecosysteem,
waarin intensieve kennisuitwisseling plaatsvindt en een agenda wordt samengesteld, is
van belang voor het behouden en realiseren van vitale ICT-infrastructuren.
In het bestuur van dit opgerichte IIP zijn representanten opgenomen vanuit
kennisinstellingen: CWI, 3TU - bedrijfsleven: Thales communications- en TNO-ICT.
Geïnteresseerden kunnen meer informatie verkrijgen bij prof. dr. Rob van der Mei,
Centrum voor Wiskunde en Informatica, tel.: 020 5924129.
Over ICT-Innovatieplatforms
ICT-Innovatieplatforms (IIPs) zijn samenwerkingsverbanden, waarin onderzoekers, ondernemers en gebruikers
gezamenlijk de wetenschappelijke mogelijkheden adresseren, die de ontwikkeling van een ICT thema kunnen
versterken. Het beoogde resultaat is een agenda en een daarop afgestemde strategie en acties om het thema
te laten floreren. Om IIP-vorming te bevorderen, heeft ICTRegie een erkenningproces en een
stimuleringsprogramma ontwikkeld. Erkende IIP’s hebben gedurende twee jaar recht op steun van ICTRegie,
zowel financieel als in passende begeleiding.
Over ICTRegie
ICTRegie is het nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en innovatie. ICTRegie heeft als uitdaging het
bevorderen van ICT met een hoog maatschappelijk rendement voor een duurzame vooruitgang. De centrale rol
van ICTRegie is het stimuleren van het ICT-onderzoek en de aansluiting daarvan op maatschappelijke en
bedrijfsdoelstellingen. Multidisciplinaire en transsectorale samenwerking tussen onderzoekers, ontwikkelaars,
toepassers, gebruikers, financiers en beleidsmakers staan daarin centraal.
Voor meer informatie: www.ictregie.nl
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