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Opnieuw DLO-Innovatievouchers beschikbaar
Vanaf 1 oktober zijn er, op verzoek van TKI Agri & Food, weer DLO-Innovatievouchers
beschikbaar voor ondernemers in de agrifoodsector. Met de vouchers kunnen
ondernemers DLO-capaciteit inzetten om antwoorden te krijgen op kleine
kennisvragen. Er kunnen in deze ronde ongeveer 30 vouchers worden uitgereikt.
Eerder dit jaar werden ook al DLO-Innovatievouchers beschikbaar gesteld. De belangstelling
daarvoor was zo groot dat DLO extra capaciteit beschikbaar heeft voor een tweede ronde. De
vouchers passen in het topsectorbeleid waarin kennisinstellingen hun kennis beschikbaar stellen
voor het Nederlandse MKB.
Loket innovatievoucher
Ondernemers kunnen zich met hun kennisvragen melden bij het MKB-loket van de Topsector Agri
& Food. De adviseurs van het MKB-loket verkennen samen met de ondernemer of de vraag
aansluit bij een DLO-innovatievoucher. Is dit het geval, dan wordt de ondernemer in contact
gebracht met de juiste experts van DLO. De Groene Helpdesk van DLO begeleidt dit proces.
Voorwaarden innovatievoucher
De voorwaarden zijn gelijk aan de eerste ronde die in het voorjaar liep:


De aanvrager is een MKB-ondernemer die actief is in de agrifoodsector



Minimaal één bedrijf vraagt om kennis



Elk bedrijf kan maximaal eenmaal per jaar een voucher aanvragen. Ondernemers die een
innovatievoucher uit de eerste ronde hebben ontvangen, zijn dus automatisch uitgesloten



Meerdere bedrijven kunnen hun vouchers stapelen voor dezelfde vraag



De naam van het vragende bedrijf/bedrijven en de vraagstelling komen op een publieke
website te staan



Alle voucherprojecten worden uitgevoerd onder Algemene Voorwaarden van Stichting DLO



Eigen bijdrage van het bedrijf/bedrijven is 50% cash, te betalen aan Stichting DLO



De vouchers worden volgens het ‘first come first serve’ principe uitgezet



De vouchers hebben een omvang van minimaal 2.500 tot maximaal 7.500 euro inclusief
BTW. Met de eigen bijdrage van de ondernemer is de totale opdracht tussen de 5.000 en
15.000 euro inclusief BTW.

Meer informatie
Ondernemers kunnen voor meer informatie terecht bij het MKB-loket (tel. 088-585 2206,
mkbloket@tki-agrifood.nl, www.tki-agrifood.nl/mkb-loket). Het MKB-loket wordt verzorgd door
adviseurs van de Kamer van Koophandel.
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(06-51701630, kees.degooijer@wur.nl).

