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Stimuleringsregeling voor valorisatie Topsector Agri&Food van start

3,4 miljoen euro ter ondersteuning voor haalbaarheids- en
innovatieprojecten
MKB-ers in de agrifoodsector, van primaire productie tot en met verwerking, kunnen vanaf
vandaag projectvoorstellen indienen voor haalbaarheidsprojecten en innovatieprojecten. Het
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft hiervoor 3,4 miljoen euro
beschikbaar gesteld aan de Topsector Agri&Food. De topsector verwacht hiermee in totaal zo’n
8,5 miljoen euro aan investeringen voor valorisatie in het MKB te realiseren. De regeling is tot en
met 19 oktober geopend.
In het innovatiecontract dat het bedrijfsleven van de agrifoodsector dit voorjaar met de overheid sloot is
budget gereserveerd voor MKB-valorisatieprojecten. Deze projecten sluiten direct aan op de publiek-private
samenwerkingsprojecten van het TKI Agri&Food en faciliteren de eerste fasen van valorisatie in het MKB
voordat generieke instrumenten zoals het Innovatiefonds MKB(+) ondersteuning bieden. Afgesproken is dat
de Topsector Agri&Food als pilot dient voor de overige topsectoren. Deze ervaringen worden gebruikt om tot
een goed MKB-valorisatiepakket te komen voor alle topsectoren.
3,4 miljoen euro budget
In de call is 3 miljoen euro beschikbaar voor innovatieprojecten. In deze projecten kunnen twee of meer
MKB-ers samen met de kennisinstelling van hun keuze een industrieel onderzoek of experimentele
ontwikkeling deels gefinancierd krijgen. Voor haalbaarheidsprojecten, waarin de technische en economische
potentie van innovatieve ideeën worden bepaald is € 400.000 beschikbaar. De call sluit op 19 oktober om
17.00 uur. Daarbij geldt dat de projecten op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Vanuit praktisch
oogpunt is besloten de regeling van Food & Nutrition Delta aan te passen en voor deze call in te zetten. De
innovatiethema’s uit het innovatiecontract vormen het kader voor de projecten. Anders dan voorheen staat
de huidige call ook open voor ondernemers uit de agrarische sector. De regeling staat onder auspiciën van
het TKI Agri&Food (www.tki-agrifood.nl).
Informatie en indienen
Geïnteresseerde MKB-ers kunnen voor meer informatie contact opnemen met de innovatiemakelaars van
Food & Nutrition Delta (www.foodnutritiondelta.nl, klik op Contact). Ook is er informatie beschikbaar op de
website van Agentschap NL (www.agentschapnl.nl/agrifood). Hier zijn ook de aanvraagformulieren te
downloaden.
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Noot voor de redactie
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Kees de Gooijer, directeur ad interim bureau TKI Agri&Food via 06-51
70 16 30.

