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Islands of Innovation

Het project...
…is een Interreg Europe project bedoeld 
om het innovatiebeleid in eilandregio’s 
te verbeteren, zodat jonge, innovatieve 
en ondernemende mensen op het  
eiland blijven en nieuwe activiteiten  
op de eilanden aangetrokken worden.
 
Het partnerschap... 
... bestaat uit eilanden, eilandregio’s  
of archipels uit Nederland, Denemarken, 
Portugal, Estland, Frankrijk en Grieken-
land.

De context en problemen...
…van de eilanden zijn divers: van Noord 
Europese tot tropische klimaten van 
Guadaloupe (FR), van een hoge bevol-
kingsdichtheid in Madeira (PT) tot een 

lage in Saaremaa (EE); van eilanden met 
een zeer innovatieve en een voorspoe-
dige economie zoals Vlieland, Ameland 
(NL) en Samsø (DK) tot een archipel 
met economische problemen in de 
Noord-Egeïsche Regio (GR). 
Ondanks al deze diversiteit, hebben de 
eilanden ook overeenkomsten:
•  Eenzijdige economische structuur 

(meestal toerisme en landbouw,  
wat leidt tot seizoensgebonden 
werkgelegenheid, verdringing (bijv. 
huisvesting) en het verdwijnen van 
(openbare) diensten;

•  Hogere productie-/transportkosten, 
geen schaalvoordelen;

•  Vergrijzing van de bevolking en  
braindrain.



Innovatiebeleid
De eilanden in dit project willen verande-
ring stimuleren door het innovatiebeleid 
te verbeteren. Want hoe kunnen over-
heidsmaatregelen verbeterd worden om 
van de eilanden een broedplaats voor 
innovatie te maken?  
Door de eilanden te zien als een test-  
en leeromgeving voor experimenten  
en activiteiten, worden de eilanden 
aantrekkelijk voor jonge en innovatieve 
ondernemers.

Activiteiten en opbrengst
•  6 interregionale leer sessies en  

studiebezoeken;
•  1 vergelijkend studierapport;
•  regionale stakeholdersvergaderingen;
•  14 goede voorbeelden;

•  1 gids voor beleidsinnovatie op en 
door eilanden (en) regio’s.

Resulteren in... 
...7 actieplannen ter verbetering van het 
innovatiebeleid.

De innovatiegids voor eilanden
In het project wordt de gids voor beleids- 
innovatie op en door eilanden voorbe-
reid. Binnen een project wordt op een 
creatieve manier de verschillende be-
stuurs- en innovatieniveaus aangepakt. 
Hiervoor introduceren we de methode 
The Innovation Projects’ Perspective for 
Islands’ New Governance (TIPPING)-aan-
pak. Deze methode is speciaal geïntrodu-
ceerd voor Islands of Innovation.



•  Provincie Fryslân - Ameland, Vlieland en Texel (Nederland);
• Samsø Energie Academie - Samsø (Denemarken);
•  Regionaal buro voor Ontwikkeling en Technology en Innovatie 

onderzoek  – ARDITI - Madeira (Portugal); 
• Gemeente Saaremaa – Kuressaare (Estonia);
• Regionale Overheid van de Azoren - Azoren (Portugal);
•  Stedelijke Gemeenschap van North Basse-Terre (CANBT) -  

Guadaloupe (France);
• North Aegean Region – North Aegean Regio (Greece).

Het Tipping Wheel

Meer weten?  
 
Bezoek ons op: 
interregeurope.eu/ 
islandsofinnovation

innovationislands.com 
(coming soon...)
 
Of neem contact op met 
de lead partner:
Provincie Fryslân 
Postbus 20120
8900 HM  Leeuwarden

www.fryslan.frl

Projecleider:  
Simon Tijsma
058 2925 925
s.tijsma@fryslan.frl


