Innovatie – en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw &
Uitgangsmaterialen – 15 juni 2015
Nieuwsbrief1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden
voor ondersteuning van kennis- en innovatieprojecten via internationale, nationale en
regionale subsidie programma’s.
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H2020
H2020 is hét Europese programma voor onderzoek & innovatie.
H2020 heeft drie pijlers:
- Excellent Science met grensverleggend onderzoek en diverse opleidingsmogelijkheden
voor wetenschappers (beurzen, uitwisseling, opleiden PhDs);
Competitive Industries met multidisciplinair, toegepast onderzoek in internationale
consortia en specifieke regelingen voor MBK (SME);
Societal Challenges met multidisciplinair, toegepast onderzoek in internationale consortia
gericht op maatschappelijke agenda.

EIT ICT Labs Idea Challenge voor Europese startups
Bron: website EIT ICT Labs
De Europese Open Innovatie organisatie EIT ICT Labs roept Europese start-ups in digitale
technologie op om mee te doen aan de
Idea Challenge contest 2015.
Startups kunnen hun voorstel indienen in één van de acht topics:
1. Health and Wellbeing;
2. Smart Spaces;
3. Cyber-Physical Systems;
4. Future Cloud;
5. Cyber Security and Privacy;
6. Internet of Things;
7. Urban Life and Mobility;
8. Smart Energy Systems.
Per topic worden tien finalisten geselecteerd die de kans krijgen om voor een live jury te
pitchen in acht finales die plaatsvinden in de herfst van dit jaar. Per topic is er € 40.000
beschikbaar voor de eerste prijswinnaar, € 25.000 voor de tweede prijswinnaar en € 15.000
voor de derde prijswinnaar.
Het indienen van voorstellen kan tot en met 6 juli 2015 via:
https://ideachallenge.submittable.com/submit
Zie voor meer informatie: http://ideachallenge.eitictlabs.eu/
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Interregionale samenwerking binnen EU (INTERREG)
Interreg is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen
samenwerken in projecten op het terrein van duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling.
Er zijn 3 verschillende Interreg-programma’s. Deze zijn gericht op samenwerking:

in de grensregio’s (Interreg A);

tussen regio’s in verschillende landen (Interreg B);

door heel Europa heen, dus niet gebonden aan een bepaald gedeelte van het
grondgebied van de EU (Interreg C).

Projectenstimuleringsregeling INTERREG open
Bron: overheid.nl https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10986.html
De Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR) voor bekostiging van de voorbereiding van
INTERREG NorthWestEurope (NWE), NorthSeaRegion (NSR) en EUROPE projecten gaat open
per 1 mei, 9.00 uur.
Bekijk hier de regeling: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-10986.html
Aanvraag indienen
U kunt nu uw aanvraag indienen via het eLoket bij RVO.nl https://www.rvo.nl/node/8663
Voor het doen van een aanvraag heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig. Op
eherkenning.nl vindt u een heldere uitleg hoe u aan een eHerkenningsmiddel komt. Ook
biedt RVO.nl u een stappenplan over eHerkenning https://www.rvo.nl/node/56775
waarmee u door het aanvraagproces wordt geleid. Voor het aanvragen van PSR subsidie
bij RVO.nl is een eHerkenning Niveau 1 voldoende.
Belangrijk is dat u PSR-subsidie moet aanvragen vóórdat u het projectvoorstel indient bij
het betreffende INTERREG-secretariaat. Hebt u uw projectvoorstel al ingediend, dan
kunt u voor dat projectvoorstel geen aanspraak meer maken op de PSR.
Hoogte projectenstimulering
De hoogte van de projectenstimuleringsregeling bedraagt € 25.000 per project (lump
sum) en kan alleen worden aangevraagd door Lead Partners van INTERREG-projecten
voor de programma’s: NorthWestEurope, NorthSeaRegion en EUROPE, met een
vestigingsadres in Nederland.
Projectomvang
De projectomvang moet minimaal € 400.000 (totale kosten) bedragen en uw voorstel moet
zijn beoordeeld door een van de Nederlandse contactpersonen voor de specifieke regeling
waar u uw voorstel gaat indienen. Voor 2015 is € 1,5 miljoen beschikbaar. In totaal is € 2,5
miljoen beschikbaar, de verdeling over de jaren daarna is nog niet vastgesteld. Een
volgende publicatie voor het budget in 2016 en verder volgt in het najaar van dit jaar.
INTERREG
INTERREG is een Europese subsidieregeling die samenwerking binnen Europa stimuleert voor
meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen
tussen regio’s en lidstaten onderling. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, werken bij RVO.nl contactpersonen die overheden, organisaties en bedrijven helpen
met projectinitiatieven in alle fasen van het programma.
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European Innovation Partnetships (EIP)
De vorming van European Innovation Partnerships (EIP) is een nieuwe benadering binnen de
Europa 2020 Strategie. Doel van EIP is de kloof te dichten tussen wetenschap en praktijk door:
- Kennisdoorstroming te bevorderen via meer praktijkgericht onderzoek (pilots, demo’s)
- Input vanuit de praktijk te genereren voor de onderzoekagenda van H2020
Middelen voor EIP-agri komen uit twee bronnen:
- H2020 (via projecten en netwerken)
- Rural Development (via Operational Groups)

Nieuw in POP: EIP-Agri
Bron: Nieuwsbrief Regiebureau POP 28 mei 2015
Indienen van projecten EIP–Agri
Veel belangstelling voor het EIP- Agri, maar wanneer gaat de regeling nu open?
Bij de Network Support Unit komen dagelijks verzoeken binnen van ondernemende boeren,
gedreven wetenschappers, slimme uitvinders en creatieve innovatiemakelaars. Allemaal
willen ze praten over de mogelijkheden om in samenwerking te innoveren; wat, hoe en
vooral wanneer. Op dit moment is de verwachting dat najaar 2015 de eerste
innovatieprojecten ingediend kunnen worden bij de provincies. We houden u op de hoogte.
Wilt u al ideeën bespreken? Neem contact op met Kees Anker of Annemiek Canjels.
Servicepoint EIP–Agri in Brussel
Niet alleen in Nederland vindt u mensen die u op weg kunnen helpen, als u wilt
samenwerken aan innovatie. Misschien zoekt u een Nederlandse of buitenlandse partner. Of
u bent benieuwd wat er rond uw idee al elders is bedacht. Of wie er in Europa nog meer
mee bezig zijn. In Brussel staat het Servicepoint EIP–Agri voor u klaar, met bijna 20 deskundige
mensen. De voertaal is Engels/Frans, maar diverse medewerkers kunnen u in het Nederlands
te woord staan. We helpen u graag om het contact te leggen. Wilt u weten wat het
Servicepoint te bieden heeft? Bekijk eens de website van EIP-Agri:
http://ec.europa.eu/eip/agriculture/
Nieuwsbrief Servicepoint EIP–Agri
Het Servicepoint heeft niet alleen een website. Er is ook een maandelijkse Nieuwsbrief,
waarop iedereen zich gratis kan abonneren. Via deze link kunt u zich abonneren. Het meinummer van de Nieuwsbrief gaat onder meer in op een voorbeeldproject ‘Fruta Feia’ uit
Portugal. Hier heeft een samenwerkingsverband een markt ontwikkeld voor “lelijk” fruit en
“rare” groenten. Een originele manier om afgekeurd voedsel om te toveren van afval in
niche. Een ander project gaat over samenwerkende varkenshouders in Vlaanderen. Door
hun bedrijfsdata te delen en te vergelijken verbeteren ze hun prestaties en inkomen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over EIP-Agri? Uw contactpersonen binnen het Regiebureau hiervoor zijn
Kees Anker of Annemiek Canjels. Zij verzamelen voor u het laatste nieuws. In elke Nieuwsbrief
vermelden we bijzonderheden; projectideeën, events in Nederland, Brussel of buitenland,
opmerkelijke uitspraken, wetenswaardigheden enzovoort. Hebt u zelf iets te melden? Laat
het ons weten via: regiebureau@rb.agro.nl
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OVERIG INTERNATIONAAL
35 miljoen euro naar voedselzekerheid- en PSD-projecten in ontwikkelingslanden
Bron: Site RVO
Op 1 mei zijn 20 projecten gegund onder de tweede call van de Faciliteit Duurzaam
Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). In totaal zijn 64 projecten ingediend en
beoordeeld door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De 20 gegunde projecten, met een totale subsidiebijdrage van ruim € 35 miljoen, zetten
de komende jaren in op de verbetering van voedselzekerheid en private
sectorontwikkeling (PSD) in ontwikkelingslanden als Guatemala, Ghana, Ethiopië, Burkina
Faso, Kenia, Indonesië, Myanmar en India.
Een overzicht van de gegunde projecten vindt u binnenkort op RVO.nl. Benieuwd naar
een succesvolle samenwerking van een voedselzekerheidsproject uit een eerdere FDOV
call? Bekijk het project Quality Food Products
https://www.youtube.com/watch?v=5y1kHWTUHQs en zie hoe deze samenwerking tot
stand is gekomen.
Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid
Met de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV)
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/programma-publieke-privatesamenwerking/faciliteit-duurzaam-ondernemen-en-voedselzekerheid stimuleert het
ministerie van Buitenlandse Zaken publiek- private samenwerking op het gebied van
voedselzekerheid en privatesectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.
Partnerschappen bestaande uit overheidspartijen, bedrijfsleven en non-gouvernementele
organisaties (ngo's) of kennisinstellingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie vanuit
FDOV.
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NATIONAAL
2 miljard euro extra krediet voor het mkb
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken gaan 2 miljard euro extra in het
Nederlandse mkb investeren in komende drie jaar. Om dit mogelijk te maken, richt de
Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) vandaag twee investeringsfondsen op. Het ministerie
van Economische Zaken (EZ) ondersteunt het private initiatief van institutionele beleggers en
stelt garanties beschikbaar.
“Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet de NLII een belangrijke stap om de
Nederlandse economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de
benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en
dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei,” aldus minister Henk
Kamp van Economische Zaken. Namens het kabinet nam hij het initiatief om gesprekken aan
te gaan met institutionele beleggers, wat leidde tot de oprichting van de NLII.
Fondsen voor groei
Om investeringen in de Nederlandse economie mogelijk te maken, richt de NLII vandaag
een Achtergestelde Leningen Fonds (ALF) en een Bedrijfsleningen Fonds (BLF) op. Met het ALF
kunnen mkb-ondernemers, die een beperkter eigen vermogen hebben, toch leningen tussen
de 150.000 euro en 5 miljoen euro aantrekken. Met het BLF kunnen banken leningen van 10
miljoen tot maximaal 25 miljoen euro verstrekken aan bedrijven, ook als banken al een
relatief groot aandeel in een bedrijf of in een sector hebben. Institutionele beleggers
investeren 800 miljoen euro in deze fondsen en daarmee wordt er door samenwerking met
banken 2 miljard aan extra kredietverlening mogelijk.
Zonder de fondsen van de NLII is het voor institutionele beleggers minder aantrekkelijk om in
het mkb te investeren. De NLII zorgt voor een brug tussen institutionele beleggers, die op
grote schaal investeren, en de kredietbehoefte van individuele ondernemers. Onder meer
Aegon, Nationale-Nederlanden en de Pensioenfondsen PGB, Metaal & Techniek en
investeren in de fondsen.
De garantstelling die EZ beschikbaar heeft voor het Achtergestelde Leningenfonds maakt
onderdeel uit van het aanvullend actieplan mkb-financiering. Hiermee werkt het kabinet aan
verbetering van de kredietverlening. Vanaf 2009 is er dankzij de financiële instrumenten van
de overheid meer dan 9 miljard euro aan extra kredietverlening mogelijk gemaakt.
Meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2015/04/08/2-miljard-euroextra-krediet-voor-het-mkb.html?utm_source=emailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+ministerie+van+Economis
che+Zaken

Subsidieregeling SDE+ 2015 geopend
De subsidieregeling SDE+ is geopend. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische
Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling is
open vanaf 31 maart om 9:00 uur en sluit op 17 december 2015 om 17:00 uur. Gedurende
deze periode zijn er negen indieningsfases waarin de subsidie per fase oploopt. Het budget
van 3,5 miljard euro is beschikbaar voor projecten op het gebied van zon, wind, water,
geothermie en biomassa. Bedrijven en (non-profit) instellingen kunnen gebruik maken van de
regeling.
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Meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzameenergieproductie-sde

Meerjarig onderzoek helpt biologische landbouw vooruit


Zeven onderzoeksprojecten voor de biologische landbouw- en voedingssector zijn
gehonoreerd door het ministerie van Economische Zaken. Zo verstevigt de biologische
sector de aansluiting bij de Topsectoren. Ketenorganisatie Bionext is verheugd over de
goedkeuring, omdat het onderzoek bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van biologische
(en gangbare) ketens.
In 2013 ging de Tweede Kamer akkoord met een amendement van SP-kamerlid Van
Gerven, waarin stond dat het onderzoek voor de biologische landbouw en
voedselproductie vier jaar lang extra gestimuleerd moest worden. Staatssecretaris Dijksma
besloot vervolgens een miljoen euro beschikbaar te stellen voor onderzoeksprojecten die in
2015 van start gaan.
Bionext werd door het ministerie van Economische Zaken aangewezen om advies te geven
over de invulling van dit bedrag. Begin april zijn, in nauwe afstemming met WUR-DLO, het
Louis Bolk Instituut en het bedrijfsleven, twaalf onderzoeksvoorstellen ingediend voor de
plantaardige en dierlijke primaire sectoren, de verwerkende sector en de handel. De
voorstellen zijn beoordeeld door TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en TKI Agri & Food. Alle
projecten werden op basis van inhoudelijke criteria goedgekeurd. Uiteindelijk konden met
het beschikbare budget zeven meerjarige projecten gehonoreerd worden.
Biologisch en gangbaar
Een belangrijk criterium voor de inhoud van de projecten was de relevantie voor zowel de
biologische als de gangbare sector. De consortiumpartijen, die voor de vereiste cofinanciering zorgen, komen zowel uit het biologische als het gangbare bedrijfsleven. Dit
proces is gestroomlijnd door de kenniscoördinator bij Bionext, Marian Blom:
“Ik zie dat biologisch en gangbaar in meer gevallen dan we zelf denken, samen kunnen
optrekken. De biologische sector is van oudsher sterk in het combineren van meer dan één
duurzaamheidsaspect, en dat kan een ontwikkelingsrichting vormen voor gangbare ketens.
En bijvoorbeeld het in standhouden en verbeteren van bodemvruchtbaarheid en
bodemweerbaarheid is overduidelijk een gedeeld belang.”
Het gaat om de zeven volgende projecten:
1. Efficiënte keten, preventie reststromen
2. Versnelde selectie van low input rassen fruit
3. Ruwvoerproductie en bodemmanagement
4. Nieuwe Business Modellen
5. Biologische varkens zonder ingrepen
6. Vermindering fosforexcretie door biologisch gehouden varkens en pluimvee
7. Duurzame Bodem (dit project wordt deels gefinancierd)
Voor de beknopte omschrijving goedgekeurde onderzoeksprojecten:
http://www.bionext.nl/zakelijk/meerjarig-onderzoek-helpt-biologische-landbouw-vooruit
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MIT voor advies- en haalbaarheidsprojecten overtekend


De MKB-innovatiestimulering voor regio's en topsectoren (MIT) http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/mkb-innovatiestimulering-regio- en-topsectoren-mit voor advies- en
haalbaarheidsprojecten is overtekend.
Het heeft voor mkb'ers geen zin meer om een aanvraag te doen voor adviesprojecten en
haalbaarheidsprojecten bij de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland.
Het budget is al overtekend. Een kennisvoucher http://www.rvo.nl/subsidiesregelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit aanvragen kan nog wel; daarvoor is nog
budget.
Regio's
De stand van zaken bij de regio’s is niet bekend. De klant moet daar vooralsnog zelf navraag
naar doen.
Samenwerking Rijk en Regio
In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de
regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om
nationale en regionale innovatie-stimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te
harmoniseren en onderling te verbinden.

Vidi-beurzen voor 87 talentvolle, ervaren onderzoekers


NWO heeft aan 87 ervaren onderzoekers een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro
toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf
een onderzoeksgroep opzetten. Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van de
Vernieuwingsimpuls van NWO.
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol
onderzoek hebben verricht. Deze onderzoekers behoren tot de beste tien à twintig procent
van hun vakgebied. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 5 jaar onderzoek doen.
Binnen Vidi zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen.
Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek.
NWO selecteert Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het
innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het
onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. De Vidi-beurzen worden door
NWO jaarlijks toegekend.
Toekenningen Vidi 2014: http://www.nwo.nl/onderzoek-enresultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/toekenningen/alle+vidi+toekenningen/Toekenni
ngen+Vidi+2014
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De volgende projecten die relevant zijn voor T&U zijn in de prijzen gevallen:
Verstoppertje spelen: Ondergrondse plant—schimmel interacties
Dr. ir. L (Liesje) Mommer (v), WUR – Natuurbeheer en Plantenecologie
In een natuurlijk grasland komen veel verschillende soorten planten naast elkaar voor, zonder
dat één plantensoort de overhand krijgt. Onderzoekers denken dat ziekteverwekkende
bodemschimmels de veelvoorkomende planten in toom houden, terwijl de zeldzame soorten
zich kunnen verstoppen tussen de wortels van hun buren, waardoor de schimmels ze niet
kunnen vinden.
Hoe dorstig zijn de gewassen?
Dr. ir. S. (Susan) Steele-Dunne (v), TU Delft, Water Research Centre Delft
Onderzoekers gaan werken aan een techniek om watertekort in vegetatie vroegtijdig te
herkennen. Met radar gaan ze, zelfs door de wolken heen, kijken in planten en het
waterbehoefte bepalen. Dit geeft een betere droogtevoorspelling, verbeterde
waterhuishouding en slimmer irrigatiebeheer.
Ontrafelen van plantenwortels
Dr. K.H.W.J. (Kirsten) ten Tusscher (v), UU - Theoretische Biologie
Wortels voorzien planten van water en voedingsstoffen. Hoe de structuur van het wortelstelsel
ontstaat en zich kan aanpassen aan de omgeving is grotendeels onbekend. In dit onderzoek
worden computermodellen gebruikt om de structuur van plantenwortels beter te begrijpen.
Navigeren door een verleidelijke voedselomgeving
Dr. E.W.M.L. (Emely) de Vet (v), WUR – Strategische Communicatie
De makkelijke toegang tot veel en ongezond voedsel wordt in verband gebracht met de
toename in overgewicht. De onderzoekers analyseren welke subtiele hints in de
voedselomgeving aanzetten tot ongezond eetgedrag en hoe aanpassing ervan kan
bijdragen aan een gezonder eetpatroon.
Gezonde planten door zoete communicatie onder de grond
Dr T. (Tom) Wennekes (m), WUR - Organic Chemistry
Planten hebben een enorme bacterie populatie rondom hun wortels, de rhizosfeer, die
essentieel is voor hun gezondheid. De onderzoekers gaan een rhizosfeer model op een chip
ontwikkelen en hierop met moleculair gereedschap bestuderen hoe de plant en bacteriën
via suikers met elkaar communiceren.
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Dertien toekenningen binnen het NWO-programma Groen vallend onder de 2
topsectoren T&U en A&F
Bron: NWO nieuws op NWO site
Er gaan 13 projecten van start in het programma Groen - Fundament voor duurzame
productie en verwerkingsketens in land- en tuinbouw. Het programma valt onder de 2
topsectoren Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, en Agri & Food.
Het NWO budget voor het gehele programma Groen bedraagt € 9,65 miljoen. Dit bedrag
wordt in twee calls uitgezet. In deze eerste call moeten de kennisinstellingen de projecten
uitvoeren in samenwerking met private en/of publieke partners die tenminste 10 procent
van het benodigde projectbudget inbrengen. De beoordelingscommissie heeft 35
aanvragen beoordeeld. De volgende 13 voorstellen zijn in de prijzen gevallen:
1. GREENDISH: Food supply chains delivering sustainable and healthy diets- Prof. dr.
ir. J.G.A.J. van der Vorst, WUR
2. Unravelling the mechanisms underlying health and productivity promoting
agricultural practices by fine-mapping rhizosphere communities - Dr. ir. J. Helder,
WUR/NIOO
3. The relative importance of wild pollinators as an agricultural input in seed
production - Dr. ir. D. Kleijn, WUR
4. More roses for less: Balancing between crop production, fungal diseases and
energy use in greenhouses - Prof. dr. ir.L.F.M. Marcelis, WUR
5. A biodiversity approach to develop multispecies microbial inoculants for
sustainable crop protection - Dr. A.L.C. Jousset, UU
6. Highly branched starches - Prof. dr. M.J.E.C. van der Maarel, RUG
7. Clever Cover Cropping: Synergistic Mixtures for Sustainable Soils - Prof. dr. E.
Hoffland, WUR/NIOO
8. Linking aboveground-belowground interactions and plant-soil feedback to
improve pest control and sustainability in greenhouse cut-flowers - Dr. T.M.
Bezemer, NIOO
9. SQUASH: a Soil Quality Universally Applicable Soil Health assessment system - Dr.
R.G.M. de Goede, WUR
10. Green aquafeeds: unlocking non-starch polysaccharides to improve feed
utilization and probiotic benefits - Prof. dr. J.A.J. Verreth, WUR
11. Dose-Dependent BABY BOOM function - Prof. dr. G.C. Angenent, WUR
12. Selective polysaccharide oxidation - Prof. dr. J.H. Bitter, WUR
13. Green Terpene: Sustainable production of terpenes by redesigning isoprene
biosynthesis - Dr. R.A. Weusthuis, WUR
Voor meer informatie over de individuele projecten:
http://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2015/alw/dertien-toekenningen-programma-groen.html

Informatiemiddag Take-off
STW, ZonMw en NWO organiseren op 30 juni een informatiemiddag over het
financieringsinstrument Take-off, waarvan in het najaar van 2015 een nieuwe ronde
plaatsvindt. Academische ondernemers kunnen er de mogelijkheden voor het aanvragen
van financiering verkennen en presentaties van bestaande valorisatieprojecten bijwonen. De
informatiemiddag vindt plaats bij NWO in Den Haag.
Take-off stelt middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve
bedrijvigheid. Onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor twee soorten projecten:
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vroegefasetrajecten en haalbaarheidsstudies. De financiering voor vroegefasetrajecten
bestaat uit een lening van maximaal 250.000 euro, bedoeld voor start-ups van onderzoekers
of ondernemers. Met die lening kunnen zij hun wetenschappelijke innovatieve kennis
omzetten in commerciële toepassingen. Voor haalbaarheidsstudies financiert Take-off
maximaal 40.000 euro per project. Met die financiering kunnen onderzoekers een
haalbaarheidsstudie uitvoeren om te achterhalen of ook zij een bedrijf kunnen starten op
basis van hun innovatieve kennis.
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REGIONAAL
Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten OP-OOST
Bron: Site OP-Oost
Deze openstelling* is tot stand gekomen in samenspraak tussen de MA-Oost en de Mkbinnovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het ministerie van Economische
Zaken (EZ). Vanaf 19 mei 2015 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden. Raadpleeg
de loketwijzer. Het is belangrijk deze eerst te doorlopen, zodat u weet bij welk loket u uw
aanvraag indient.
Zoals het er nu naar uitziet zijn een aantal deelplafonds van de regeling
‘haalbaarheidsprojecten en innovatieadvies-projecten’ reeds bereikt. Het betreft de
plafonds algemene innovatie en koolstofarme innovatie in Gelderland en algemene
innovatie in Overijssel. Nieuwe aanvragen onder deze plafonds komen mogelijk niet meer in
aanmerking voor financiering. Definitieve duidelijkheid kunnen wij verstrekken indien de
subsidieaanvragen beoordeeld zijn. Wij vermelden dit zo spoedig mogelijk op deze website
of volg @efrooost op Twitter.
Aanvragen kunnen ingediend worden voor de volgende vier activiteiten:
1. het uitvoeren van een haalbaarheidsproject: maximaal € 50.000,-- subsidie
tot maximaal 40% subsidie van de totale subsidiabele kosten;
2. het uitvoeren van een innovatie adviesproject: maximaal € 10.000,-- subsidie
tot maximaal 50% subsidie van de totale subsidiabele kosten;
3. het uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek **, of:
maximaal € 50.000,-- subsidie tot maximaal 40% subsidie van de totale
subsidiabele kosten;
4. de ontwikkeling van een business case ten behoeve van het resultaat van
industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een
haalbaarheidsstudie: maximaal € 10.000,-- subsidie tot maximaal 50%
subsidie van de totale subsidiabele kosten.
*Zie voorbeeld bij de regelingen
**Deze activiteit wordt waarschijnlijk pas in juni 2015 opengesteld.
Voor meer informatie en alle formulieren / documenten: http://www.op-oost.eu/OP-Oost2014-2020/Regelingen/Haalbaarheidsprojecten-en-innovatieadviesprojecten.html
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