Energy Startups centraal tijdens netwerkevent Generate15
Op 24 november organiseert Energy Academy Europe in Martiniplaza Groningen het netwerkevent
“Generate15”. Generate15 biedt Energy Startups, investeerders en innovatieve bestaande spelers in
de energiemarkt de kans om de onderlinge netwerken te versterken. Dit is essentieel om het aantal
succesvolle Energy Startups te vergroten en de energietransitie te versnellen. Naast de uitgebreide
netwerkmogelijkheden spreken Aart van Veller en Ruud Koornstra, en wordt er een prijs van €15.000
uitgeloofd voor de beste Energy Startup pitch.
Het versterken van het startup-ecosysteem
Energy Startups zijn essentieel voor de versnelling van de energietransitie. Vaak zijn Energy Startups
beter in het spotten en ontwikkelen van radicale innovaties dan grote bedrijven. Echter om Energy
Startups op versnelde wijze tot schaalbare en innovatieve bedrijven uit te laten groeien, is een sterk
ecosysteem essentieel. Generate15 is hét netwerkevent van Nederland waar kansrijke Energy
Startups uit heel Europa, diverse investeerders en innovatieve bestaande spelers samenkomen om
onderlinge netwerken op te bouwen en juiste wisselwerking met elkaar te creëren. Door betrokken
partijen samen te brengen wordt tijdens Generate15 het huidige startup-landschap versterkt.
Generate15
Tijdens Generate15 wordt tevens gepitched: vijf innovatieve Energy Startups krijgen hiermee de kans
om zich te presenteren aan Europa’s leidende investeerders, wetenschappers en ervaren
ondernemers. De winnaar ontvangt een geldprijs van €15.000. Naast de netwerkmogelijkheden en de
pitches staan sprekers Aart van Veller en Ruud Koornstra op het programma. Aart van Veller is
nummer zeven van Trouw’s Duurzame top 100 en oprichter van duurzame energiemaatschappij
Vandebron. Ruud Koornstra is succesvol ondernemer in de duurzame sector, en oprichter van
duurzame investeringsmaatschappij Tendris. Beide wijden uit over de kansen die er liggen voor
duurzaam ondernemen, en de invloed die dit heeft op het huidige economisch landschap.
Aanmelden
Energy Startups kunnen zich tot 8 november voor het pitchevent op Generate15 aanmelden. Een
high-profile selectiecomité selecteert vervolgens de finalisten, welke worden klaargestoomd met een
op maat gemaakt tweedaags programma. Dit programma wordt geleid door top facilitator en expert
coach Neil Sheridan, samen met een team van ervaren business coaches. Na dit programma zullen
vijf Energy Startups worden geselecteerd om te pitchen op Generate15. De bekendmaking van deze
finalisten zal 13 november plaatsvinden. Meer informatie over meedoen en bezoeken is te vinden op
www.generate.world.

Focus on Energy Startups at networking event Generate15
On the 24th of November the Energy Academy Europe hosts the networking event “Generate15” at
MartiniPlaza in Groningen. Generate15 gives Energy Startups, investors and existing players in the
energy market the opportunity to strengthen their support network. This is essential to increase the
number of successful Energy Startups and therefore accelerate the energy transition. In addition to
the excellent networking facilities, Generate15 hosts speakers Aart van Veller and Ruud Koornstra,
and an Energy Startup pitch event with a prize of €15.000,-.

Connecting the Startup Climate
Energy Startups are an essential driver for the acceleration of the energy transition. More often than
not they are better at recognizing and developing radical innovations compared to large scale
companies. However, to transform these Energy Startups into competitive, functional companies in an
accelerated manner, a strong support network between interested parties is important. Generate15 is
the energy networking event of the Netherlands, bringing together promising Energy Startups with
Europe’s leading investors and established players. Through this interaction, Energy Academy
Europe stimulates the startup- climate of Europe’s renewable energy market.
Generate15
During the event, five innovative Energy Startups have the opportunity to pitch for our high profile jury
of investors, scientists and established entrepreneurs; with the winner receiving €15,000. Aart van
Veller and Ruud Koornstra are the speakers of the day. Aart van Veller is ranked at number seven on
the ‘sustainability top 100’ and founder of the renewable energy company Vande Bron; Ruud
Koornstra is a successful entrepreneur in the sustainability sector and founder of the sustainable
investment company Tendris.
Sign up!
Up to 25 Energy Startups will be chosen by our high profile selection committee in order to proceed to
the Generate15 Semi-Finals on 22 and November 23rd. Together, with a team of experienced
business coaches, top-facilitator and expert coach Neil Sheridan will prepare contestants for the final,
for which five Energy Startupts will be selected. Applications are accepted until November 8th with the
semi-finalists being announced on the 13th of November. More information about participation or
visiting Generate15 can be found at www.generate.world.

