Persbericht
Oprichting ICT Innovatie Platform Duurzame ICT
Nijmegen, 14 november 2007- Op initiatief van Stichting GreenICT gaan ICTRegie en Stichting
GreenICT in de komende periode verder invulling geven aan het ICT InnovatiePlatform duurzame ICT.
Dit innovatieplatform in oprichting is een open samenwerkingsverband voor commerciële, publieke en
academische organisaties die actief zijn in dit werkveld.
Het platform is een samenwerkingsverband tussen onderzoekers, bedrijven en/of maatschappelijke
instellingen en gebruikers. Het beoogt, onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen van een op
thema's gebaseerde strategische onderzoeksagenda, duurzaamheid in de informatie- en
communicatie technologie te stimuleren en te bevorderen. Men kan hierbij denken aan onderwerpen
zoals bijvoorbeeld energiebesparing en -efficiency, recycling, duurzame software, innovatief
materiaalgebruik en duurzame (draadloze) netwerkinfrastructuren.
Over ICTRegie
ICTRegie is het Nationaal regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie. ICTRegie is een
onafhankelijke organisatie onder politieke verantwoordelijkheid van de ministers van Economische
Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W). Het regieorgaan wordt ondersteund door
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met
Senternovem.
Voor meer informatie over ICTRegie kan men kijken op www.ictregie.nl
Over GreenICT
Stichting GreenICT is een onafhankelijke non-profit organisatie werkzaam op het snijvlak van ICT en
duurzaamheid. De stichting heeft als doel het stimuleren en bevorderen van duurzaamheid in de
informatie- en communicatietechnologie. Stichting GreenICT zet zich hiervoor in via het faciliteren,
zoals het initiëren en begeleiden, van wetenschappelijk onderzoek en diverse vormen van
communicatie zoals voorlichting, advies, lezingen en workshops.
Voor meer informatie over GreenICT kan men kijken op www.greenict.org
Einde persbericht

Noot voor de redactie:
Stichting GreenICT streeft geen "ten koste van"-duurzaamheid na. Door het innovatief toepassen van
huidige en toekomstige technologieën, is een optimaal rendement te bereiken zonder afbreuk te doen
aan leef-, woon- en werkcomfort.
De volledige naam van de stichting is: Stichting ter bevordering van duurzaamheid in de informatie- en
communicatietechnologie "GreenICT". Meer informatie: www.greenict.org.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Roel Croes, Stichting GreenICT.
Telefoon: 024 3446200.
Voor overige contactgegevens zie: www.greenict.org.
Ivar Siccama, ICTRegie
Telefoon: 070 3440712
Voor overige contactgegevens zie: www.ictregie.nl

