
SecurIT… naar veerkrachtige slimme steden en gebieden 
 
Op 14 september 2021 kwamen vertegenwoordigers van acht toonaangevende Europese 
clusters op het gebied van veiligheid en technologie, waaronder HSD, samen met twee 
vertegenwoordigers van de Europese Unie tijdens een hybride bijeenkomst in Aix-en-
Provence, Frankrijk. Op deze dag ging het SecurIT-project officieel van start. SecurIT is een 
Europees project dat tot doel heeft de ontwikkeling van samenwerkingsprojecten op het 
gebied van veiligheid te ondersteunen en te co-financieren om een nieuwe industriële 
waardeketen voor veilige en veerkrachtige steden en gebieden te bevorderen. Deze 
projecten zullen het mogelijk maken prototypes te ontwikkelen van, en te experimenteren 
met technologische oplossingen van topkwaliteit. Het project heeft een looptijd van 36 
maanden en brengt nieuwe industriële waardeketens tot stand die ook na de looptijd van 
het project voordelen op lange termijn zullen opleveren. Dit initiatief biedt met name 
MKB’ers een grote kans. HSD maakt deel uit van een kleine 4% van de aanvragers van 
INNOSUP-projecten wiens voorstellen zijn gehonoreerd.   
  
Komende evenementen en data  
De eerste activiteit op de agenda is een reeks workshops in november 2021. In deze 
workshops zullen eindgebruikers en integratoren uit de verschillende clusternetwerken 
samenkomen om potentiële use cases voor de eerste open call te bespreken. Deze 
workshops zullen dus niet alleen een gelegenheid bieden om relevante ideeën en projecten 
verder te ontwikkelen, maar ze zullen ook dienen als een manier voor eindgebruikers en 
integrators uit verschillende landen om met elkaar in contact te komen. Tijdens de 
workshops is het belangrijkste doel om toekomstige behoeften en use cases met betrekking 
tot specifieke testbeds binnen de veiligheidssector te identificeren. Dit zal alle betrokken 
partijen helpen bij de ontwikkeling van hun veiligheid.  
  
De eerste open call voor het indienen van projecten zal binnenkort van start gaan, in januari 
van 2022. Tijdens deze open call zullen MKB’ers worden geselecteerd door externe 
deskundigen, waaronder integratoren en eindgebruikers. De open calls zijn aangepast aan 
de veiligheidsuitdagingen en de MKB’ers zullen directe steun krijgen van de clusters en hun 
relevante partners. De tweede open call vindt plaats in februari 2023.   
  
Waarom is SecurIT interessant voor mij of mijn bedrijf?   
Het SecurIT-project is een innovatief initiatief voor de veiligheidsmarkt. Het maakt 
netwerken op Europees niveau mogelijk voor alle betrokken partijen, wat leidt tot nieuwe 
verbindingen en partnerschappen in de veiligheidssector. Het belangrijkste is dat het project 
MKB’ers de kans biedt om Europese financiering voor hun projecten te ontvangen. Samen 
met deze financiering komen zichtbaarheid en naamsbekendheid. HSD kijkt uit naar een 
productief partnerschap met alle betrokken clusters, eindgebruikers, integrators en MKB-
bedrijven om innovatie naar de veiligheidsmarkt te brengen.   
 


