
Unieke Europese Funding Mogelijkheid voor Innovatieve 
Veiligheidsoplossingen en Veiligheidsexperts! 
 
De eerste open call van het Europese fundingproject SecurIT opent op 25 januari 2022. Dit 
project, waar HSD als begeleidend cluster nauw bij is betrokken. is deel van de Horizon2020 
agenda. SecurIT stelt in totaal meer dan 3,5 miljoen euro beschikbaar aan MKB-bedrijven om 
de ontwikkeling van innovatieve veiligheidsoplossingen te stimuleren. Daarnaast biedt het 
project interessante mogelijkheden voor zowel MKB-bedrijven als veiligheidsexperts. 

 
Welke kansen liggen er? 
 

Voor ondernemers: 
Maakt u deel uit van of bestuurt u een MKB-bedrijf (max. 250 werknemers en 50 miljoen 
jaarlijkse omzet), dat momenteel bezig is met de ontwikkeling van een innovatieve 
veiligheidsoplossing? Dan is SecurIT mogelijk hét project voor u. SecurIT selecteert in de 
eerste open call 21 projecten die elk maximaal 74.000 of 88.000 euro kunnen ontvangen. Dit 
afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin uw project zich bevindt. SecurIT is specifiek op 
zoek naar oplossingen binnen de volgende 3 domeinen; de bescherming van kwetsbare 
infrastructuur, weerbaarheid tegen rampen en de beveiliging van publieke plekken en grote 
evenementen. 
Projecten dienen te worden ingediend door minimaal twee Europese MKB 
veiligheidsbedrijven. Hierin ligt de nadruk op Europese samenwerking. Het wordt dus 
aangemoedigd, dat u samenwerkt met een MKB-bedrijf uit een ander land dan waar u 
gevestigd bent. Heeft u niet direct een connectie met een ander bedrijf waarmee u samen 
zou kunnen werken? Geen zorgen! De begeleidende clusters (waaronder HSD) kunnen 
ondersteunen in matchmaking en proberen een gepaste partner voor uw project te vinden.  
 
De eerste open call opent op 25 januari 2022 en sluit op 26 april 2022.  
Na de preselectie vindt er een jurydag plaats waarin uw project wordt beoordeeld aan de 
hand van een korte pitch. Voor verdere toelichting van het project en meer informatie over 
de aanmelding kunt u terecht op https://securit-project.eu. Of neem contact op met HSD 
Innovation Liaison joeri.glastra@securitydelta.nl  
 

Voor experts: 
Bent u inhoudelijk expert op het gebied van veiligheid? Zou u graag betrokken willen zijn bij 
een groot Europees project? Of bent u geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen in de 
veiligheidsmarkt? Dan is SecurIT ook voor u interessant! Voor de beoordeling van projecten 
zijn wij op zoek naar evaluators. Deze evaluators krijgen een selectie aanmeldingen 
toegewezen. Deze evaluators beoordelen de aanmeldingen aan de hand van de criteria die 
het SecurIT project gesteld heeft, maar ook op inhoudelijke waarde. Hierin wordt 
samengewerkt met evaluators uit verschillende landen en sectoren. We verdelen uiteindelijk 
12-15 voorstellen per evaluator en verwachten dat er in totaal 3 dagen nodig zijn om deze te 
beoordelen. 
 
Evaluators ontvangen een gepaste vergoeding. Na opening van de eerste call gaan we actief 
op zoek naar de evaluators. Heeft u nu al interesse? Neem contact op met Joeri Glastra via 
joeri.glastra@securitydelta.nl. 
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