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Programma

Thema’s

Eén van de programmalijnen van het
Polymer Science Park is duurzaam
produceren.
Een programma dat interessant is voor
elk bedrijf dat kunststoffen en coatings
produceert of toepast en verbeteringen
nastreeft.
Het maakt niet uit hoe ver u al binnen
uw bedrijf bent met duurzaamheid.
Mogelijk hebt u al stappen ondernomen,
of misschien staat u helemaal aan het
begin of weet u niet goed waar te
beginnen. Het Polymer Science Park
biedt u een volledig programma aan.

Het programma bestaat uit de volgende
thema’s:



Procesoptimalisatie; advies over de
productie inrichting, training en
begeleiding van proces operators.



(Her) ontwerp van een bestaand of
nieuw product; ontwerptechnisch
en materiaalkundig advies en de
mogelijkheid tot het maken van
prototypes.



Sluiten van de materiaalketen;
(her) gebruik van eigen industrieel
afval en het toepassen van
recyclaat materiaal.



Biobased produceren; toepassen
van biobased materialen.



Compliance; voldoen aan
(toekomstige) wet- en regelgeving.

Programmalijn
duurzaam produceren

Aanpak
De wijze waarop het Polymer Science
Park werkt is helder en eenvoudig. Als u
inzicht wilt in de opties voor energiebesparing, wordt eerst de nul-situatie in
beeld gebracht. Uit de inventarisatie of
energiescan komt een advies voort met
een verbeterplan. Het verbeterplan wordt
omgezet in een project. Dat kan een individueel traject zijn, maar het is ook
mogelijk dat bedrijven op bepaalde onderdelen geclusterd worden. Zo komen
we samen tot een juiste vraagstelling en
aanpak.

Innovatievoucher
De projectkosten van dit programma
kunnen in aanmerking komen voor de
innovatievoucher regeling, die door de
provincie Overijssel beschikbaar wordt
gesteld. De helft van de kosten wordt
gefinancierd, de andere helft betaald u
zelf. Minimum projectomvang is 5000
euro, met een plafond van 20.000 euro.
De volledige informatie over de innovatievoucher, leest u in de folder
Innovatievoucher of op de website
http://www.polymersciencepark.nl/
innoveren/innovatievoucher/

Wat verwachten wij van u?
Polymer Science Park begeleidt u vanaf de inventarisatie tot en met de realisatie in uw bedrijf.



Lidmaatschap Polymer Science
Park.



Proactieve deelname aan het
programma.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de inhoud van
het programma of wilt u vrijblijvend een
afspraak maken?
Neem contact op met Joost Kuijper
Polymer Science Park 038-8534810
J.kuijper@polymersciencepark.nl

