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Agenda nr. 4/6 Budget 2020. Exploitatiebudget. Beleidsdomeinen Economie, 
Streekbeleid en Europa. ARK-code - 64902000 niet-
nominatieve subsidie 'Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking (V)'. Verdeling van krediet. 
Goedkeuring.

In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking’.

 Project ‘Rock Paper Pencil’ (deelbudget 75.000 EUR)

ROCK PAPER PENCIL bouwt verder op het succesvolle EFRO-project “Turnhout - 
Games, Cards & Comics”, dat Turnhout terug op de kaart zet als strip- en spelstad 
en als hub voor tekenaars en ontwerpers, de creatieve ondernemers achter deze 
industrie. 

De stad Turnhout en POM Antwerpen willen ROCK PAPER PENCIL - samen met de 
uitvoerende partners Cartamundi, Stripgids en Game Brewer - uitbouwen tot een 
ecosysteem voor creatief ondernemerschap. Dit ecosysteem biedt tools en een 
platform aan om strip- en spelmakers hun loopbaan te laten uitbouwen, de snel 
evoluerende spelindustrie en uitgeverswereld te voeden met nieuw grafisch talent 
en het creatief imago van Turnhout wil inzetten om de attractie naar de 
(binnen)stad te versterken. De succesformule blijft een combinatie van 
masterclasses rond ondernemerschap, het Fablab2300 en het Games & Comics 
Festival, een vakbeurs waar tekenaars, ontwerpers, uitgevers, producenten elkaars 
werk en vak leren kennen en tonen aan het grote publiek. ROCK PAPER PENCIL 
moet een merknaam worden voor creatieve ondernemers die hen en hun publiek 
(klanten) van ver buiten de regio de weg wijst naar Turnhout. 

De stad Turnhout focust vooral op investeringen en initiatieven op het terrein met 
o.a. de uitbouw, onderhoud en begeleiding van het Fablab2300 en de 
masterclasses. Tevens wil Turnhout met dit project zichtbaarheid in de 
binnenstad/handelskern creëren. POM Antwerpen zet in op de uitbouw van een 
organisatiestructuur, een creatieve community en netwerking om tot een duurzaam 
ecosysteem te komen. Er zal binnen POM Antwerpen ook gestreefd worden naar 
afstemming en wederzijdse versterking tussen ROCK PAPER PENCIL en het 
samenwerkingsplatform ‘Antwerp. Powered by Creatives’ (APBC).

De totale duurtijd van de uitbouw van een duurzaam ecosysteem wordt geraamd 
op drie jaar. De bedoeling is om stapsgewijs te evolueren naar minder publieke en 



meer private financiering. Daarvoor wordt een businessmodel uitgewerkt, uitgetest 
en geïmplementeerd. De stad Turnhout voorziet voor dit project op haar eigen 
begroting jaarlijks een budget van 110.000 EUR. Het gevraagde subsidiebedrag van 
75.000 EUR van het budgetjaar 2020 voor het project ‘Rock Paper Pencil’ zal door 
POM Antwerpen onder meer worden aangewend om de communicatiestrategie, 
uitbouw online community en upgrade website, netwerkplatform te bekostigen. De 
programmatie en werkingskosten van de masterclasses en vakbeurs/festival wordt 
hiermee ook deels gefinancierd.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Rock Paper Pencil’ een bedrag van 
75.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM Antwerpen. In afwijking van artikel 3 
van het provinciaal reglement van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen 
en het toestaan van reservevorming door subsidietrekkers dienen de 
verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021 toe te komen op de Dienst 
Economie, Innovatie en Samenleven.

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Versterking en 
ontwikkeling van ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen 
binnen Health’ (deelbudget 100.000 EUR)

Om innovatie te stimuleren, om ondernemers aan te moedigen onderling samen te 
werken aan nieuwe projecten en tevens de brug te slaan naar kennisinstellingen, is 
het waardevol binnen specifieke niches in te zetten op kennisnetwerken. 

Deze netwerken kunnen onder meer partijen samenbrengen, start-ups slim 
omringen, financiers aantrekken en co-creatieprojecten mogelijk maken. POM 
Antwerpen gelooft sterk in dergelijke ecosystemen, omdat ze innovatieve bedrijven 
aantrekken en ondernemerschap in de hand werken. Met het Wetenschapspark 
Universiteit Antwerpen te Niel beschikt POM Antwerpen over de ideale omgeving 
om dergelijke ecosystemen ook fysiek een plaats te geven. De voorbije twee jaar 
werd ingezet op de uitbouw van eu.reca (de European Respiratory Cluster 
Antwerp), een nichenetwerk binnen de respiratoire sector. Recent werd at.las 
opgericht (Leveraging Affordable Solutions for Advanced Therapies) met focus op 
geavanceerde therapieën zoals cel- en gentherapie, evenals tissue engineering 
(onderzoek naar weefselengineering). 

Voor beide ecosystemen zijn er momenteel opportuniteiten om verder in te zetten 
op duurzame financiering:

- eu.reca: de Covid-19 crisis leidt tot nieuwe en grote aandacht voor 
respiratoire aandoeningen. 
- at.las: de Vlaamse overheid herziet haar clusterbeleid met aandacht voor 
health & personalized medicine. Zowel vanuit de bedrijfswereld als vanuit de 
academische wereld groeit de interesse voor het domein en wordt at.las 
gezien als valabele netwerkpartner. 

Ook één van de voornaamste drijfveren van POM Antwerpen om in te zetten op 
deze ecosystemen, is de steun en omkadering die ze bieden aan jonge innovatieve 
ondernemers. We stellen vast dat veel jonge bedrijven baat hebben bij een 
interdisciplinaire adviesraad, maar niet de middelen hebben om die in het leven te 
roepen. Vanuit een ecosysteem kan die leemte worden opgevuld en kan waardevol 
advies in het bedrijf worden ingebracht. Vaak echter gaat het om advies vanuit 
medische hoek (doet mijn device de juiste dingen?, geeft mijn service antwoord op 
de juiste vragen?,…). Artsen-specialisten en zeker diegenen die ook 
ondernemerservaring hebben opgebouwd leveren dergelijke inspanningen zelden 
gratis. Startups kunnen de kost van deze adviesvragen een beetje dragen maar 
toch blijft de financiële drempel hoog. Met het systeem van innovatievouchers wil 
POM Antwerpen daaraan verhelpen.



Om bovenstaande opportuniteiten te kunnen grijpen, vraagt POM Antwerpen 
financiële ondersteuning voor de versterking en ontwikkeling van de ecosystemen 
‘eu.reca’ en ‘at.las’ voor respectievelijk 30.000 EUR en 55.000 EUR. Voor het 
systeem van innovatievouchers wordt een provinciale tussenkomst gevraagd van 
15.000 EUR. POM Antwerpen stelt voor het project 0,8 VTE (projectcoördinatie-en 
uitvoering) en 0,5 VTE voor de communicatie ter beschikking (geraamd op 100.000 
EUR).

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. 
Versterking en ontwikkeling van ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen 
binnen Health’ een bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 
Antwerpen.

 Project ‘Port Xpert (schooljaar 2020 – 2021)’ (deelbudget 
20.000 EUR)

De Antwerpse haven is de belangrijkste motor van de economie in de provincie 
Antwerpen. De toekomstige arbeidsmarkt en de huidige mis-match tussen vraag en 
aanbod in de havensectoren is één van de grootste uitdagingen die de Antwerpse 
haven moet overwinnen in het komende decennium. Deze uitdaging is helemaal in 
lijn met de missie van het Havencentrum.
Port Xpert is een nieuw programma dat als doel heeft jongeren zowel te laten 
kennismaken met de haven en de impact die deze heeft op hun leven als in contact 
brengen met potentiële jobs en werkgevers. Dit alles op een manier die jongeren 
van vandaag aanspreekt, zodat de boodschap ook blijft hangen en de kans op 
doorstroming naar een job in de haven effectief groter wordt. Het programma is 
anderzijds rechtstreeks gericht op jongeren waarvan de kans groot is dat ze voor 
een job in een van de havensectoren kiezen.

Port Xpert wordt opgebouwd in verschillende stappen: een voortraject in de klas in 
de vorm van een kaartspel met begeleidende app (inzicht in werking van de hele 
haven + duidelijke link met de eigen leefwereld), een doe-activiteit de dag zelf 
(inzicht in sector en jobs door zelf te doen) en een gericht, thematisch 
bedrijfsbezoek onder begeleiding van een jonge werknemer (maximaal identificeren 
door de deelnemers, thema-keuze op basis van studierichting om mogelijke match 
met jobs te verhogen). 

Het APB Havencentrum zal het programma Port Xpert exclusief richten op de 3de 
graad secundair onderwijs van scholen die zich bevinden binnen het kerngebied van 
het Havencentrum (provincie Antwerpen, regio Waasland, grensgemeenten 
Nederland). Dit omwille van het feit dat leerlingen die in dit gebied school lopen, de 
grootste kanshebbers zijn om werkelijk in de haven van Antwerpen te gaan werken, 
en zo de bedrijven die er actief zijn te versterken.  

Port Xpert zal in najaar 2020 zijn laatste generale repetities kennen, onder 
voorbehoud van de verdere impact van Covid-19. Vanaf januari 2021 zal deze 
excursie te boeken zijn bij het APB Havencentrum. Alle scholen binnen het 
kerngebied zullen op verschillende manieren op de hoogte gebracht worden van dit 
nieuwe aanbod. Om bij zoveel mogelijk van deze kanshebbers draagvlak te creëren 
voor de haven enerzijds en enthousiasme voor sectoren en jobs anderzijds, worden 
de drempels zoveel als mogelijk verlaagd. 

Het voorgestelde subsidiebedrag van 20.000 EUR ten behoeve van het APB 
Havencentrum voor het project ‘Port Xpert (schooljaar 2020-2021)’ zal worden 
aangewend om de kostprijs per leerling van de excursie naar beneden te halen, 



zodat het voor elke school financieel haalbaarder wordt om een dergelijke excursie 
te volgen. De kosten voor het volledige project worden geraamd op 95.300 EUR. 

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 4 juni 2020.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 75.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Rock Paper Pencil’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking (V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-
code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer 
MJP000429). 
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 100.000,00 EUR aan POM Antwerpen 
(project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Versterking en ontwikkeling van 
ambitieuze op innovatie gerichte ecosystemen binnen Health’ ) vanuit het 
verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking 
(V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-
omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan APB Havencentrum 
(project ‘Port Xpert’ (schooljaar 2020 - 2021) vanuit het verdeelkrediet 
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 
budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-
nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).


