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Green Deal Solar Energy Application Centre
Betrokken partijen
----

Solar Energy Application Centre (SEAC), coördinator van een van de drie pijlers in het innovatiecontract
zonPV
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Beschrijving initiatief
In het kader van het Topgebied Energie is een innovation contract solar energy gesloten. Een van de pijlers van
dit contract is de ontwikkeling van toepassingen. Daarnaast is onder dit topgebied een innovatiecontract
Gebouwde omgeving gesloten. Het SEAC opereert als pijler onder beide innovatiecontracten.
SEAC zet zich in voor de ontwikkeling van applicaties op het gebied van zonnepanelen en de gebouwde
omgeving. Het gaat hierbij onder meer om dakontwerpen, geluidsschermen met zonnepanelen en
systeemintegratie met (smart)grids. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen systemen ontwikkelen en
testen bij het SEAC. Het SEAC verzorgt vervolgens de doorontwikkeling en de deploymentfase. De
Rijksoverheid ondersteunt bij kennisverspreiding en zorgt voor toegang tot (internationale) netwerken.
De Green Deal is bedoeld om de taken van SEAC op het gebied van kennisdisseminatie, kennisverwerving,
handelsmissies en de human capital-agenda te ondersteunen. SEAC richt zich in eerste instantie op de
kerntaken die zijn afgesproken in het innovatiecontract (R&D-projecten, productontwikkeling) en zal na
verloop van tijd deze aanvullende taken zelfstandig moeten kunnen vervullen. Om in die nieuwe taken te
groeien, is de in deze Green Deal beoogde ondersteuning gewenst.

Resultaten
Door deze Green Deal groeit de bekendheid van SEAC bij marktpartijen, krijgt het SEAC toegang tot kennis
en netwerken en wordt naast concrete R&D-inspanningen ook de samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen onderling versterkt.
Einddatum: Eind 2014

Inzet en acties partijen
De belangrijkste taak van het SEAC is het uitvoeren van de innovaties die in de pijler ‘applicaties’ van de
innovatieagenda zonPV zijn opgenomen. In het kader van het topgebiedenbeleid is het ook van belang om
aandacht te schenken aan kennisverspreiding, internationale oriëntatie, handelsmissies en de human
capital-agenda. Het is de bedoeling dat SEAC deze aanvullende taken zelfstandig kan uitvoeren, maar in de
eerste jaren ondersteunt de Rijksoverheid hierbij.

Inzet en acties Rijksoverheid
De Rijksoverheid zorgt voor toegang tot relevante wet- en regelgeving, zoals internationale bouwnormen
en toegang tot internationale kennisnetwerken. Daarnaast is het Rijk betrokken bij handelsmissies,
organiseert het kennisuitwisseling in de vorm van websites en seminars en zorgt het voor toegang tot
normerende colleges en standaardisatiewerkverbanden. Na enkele jaren moet het SEAC een toonaangevend
centrum zijn dat deze activiteiten zelf kan verrichten. Voor de ondersteuning stelt het Rijk in 2012, 2013 en
2014 circa 2 fte en maximaal 260.000 euro ter beschikking.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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