MEMO
Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG 4) 2014 - 2017
Bedoeld voor
Projecten die zich bevinden op het snijvlak van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling  bedrijfsinitiatieven
die wat verder van de markt staan, maar die wel potentie in zich dragen.

Prio’s
(Allemaal vrij technologisch ingestoken)
1. Healthy Ageing (o.a. medische technologie en op gezondheid gerichte zelfmeting),
2. Energie (o.a. duurzame vormen van energie),
3. Meest kansrijk voor Gebiedscoöperatie: Bio-economie (o.a. duurzame innovatieve voedselsystemen)
4. Transsectorale Innovatie (structuurversterking van het MKB – Specifiek: samenwerking met Creatieve Industrie
(design, media, mode, gaming en architectuur)

Toelichting prio 3
Focus ligt op
•
•
•
•
•

Samenwerking tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen;
Ondersteuning kleinschalige, risicovolle pilotprojecten;
Ondersteuning projecten met een hoog ambitieniveau;
Crossing border projecten. Projecten die uiteenlopende sectoren en clusters bijeen brengen, daarbij mag het ook gaan
om (grensoverschrijdende) samenwerkingsprojecten;
Stimulering uitbouw kenniscluster bio-economie. sterke positie van Noord-Nederland voor onderwijs, onderzoek naar en
toepassing van innovatie op het gebied van Agro Food en BBE te kunnen uitbouwen. Dus: niet alleen genereren van
kennis, maar ook om het laten stromen van kennis en goede matches met andere kennis kunnen maken.

Agro-Food
•
•
•

‘Meer met minder’: duurzame innovatieve voedselsystemen. Het gaat o.a. om efficiëntieslagen, valorisatie van
reststromen/mest en markt- en keteninnovaties.
Hogere toegevoegde waarde: waarbij binnen dit thema de innovatiefocus ligt op grondstofflexibiliteit, eiwitinnovaties en
verpak- en bewaartechnologie.
Internationaal leiderschap: export van producten en geïntegreerde systeemoplossingen.

Biobased Economy
•
•
•

Bouwen met eiwitten en koolhydraten.
Groene bouwblokken voor chemie.
Nieuwe toepassingen van vezels en biopolymeren.

Doelgroepen
•
•

Innoverende (MKB-)bedrijven met aandachtsgebied Bio-economie;
Kennisinstellingen

Selectiecriteria
•
•
•
•
•
•
•

Projecten zijn innovatief en dragen bij aan nieuwe producten, processen, diensten of toepassingen;
Er moet altijd sprake zijn van een samenwerkingsverband bestaand uit minimaal twee partijen, waarbij in ieder geval
één van de betrokken partijen een Gronings MKBbedrijf is;
Projecten moeten gecofinancierd worden door private partijen (uitgangspunt is minimaal 25% van de totale subsidiabele
kosten);
Projecten kennen een experimenteel karakter en dragen bij aan het intensief gebruik of het nieuw ontwikkelen van
kennis;
Projecten moeten zicht bieden op economische spin-off in termen van nieuwe economische activiteit en/of
werkgelegenheid;
De effecten van projecten moeten overwegend neerslaan in de provincie Groningen;
De projectpartijen moeten bereid zijn om de projectresultaten met andere partijen te delen (demonstratie).
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Verwachte resultaten
•
•
•
•

Bijdrage aan het ontstaan van nieuwe technologie in de regio;
Verbetering marktkansen voor bedrijven in één of beide domeinen van de Bio-Economie (agro-food en biobased
economy);
Meer bedrijven en kenniscentra die zich begeven in partnerschappen;
Valorisatie van (fundamentele) kennis.

Subsidie
•
•

Minimaal 50.000 euro, maximaal 150.000 euro per project
Subsidiebijdrage maximaal 50% van totale projectkosten

Indicatoren
• Aantal R&D projecten
• R&D investeringen – privaat en / of publiek.
• Uitgelokte private vervolginvesteringen.
• Aantal ondersteunde MKB-bedrijven
• Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en kennis-/research instellingen
• Aantal gecreëerde directe arbeidsplaatsen (in FTE)
(Projectindieners moeten doelstellingen kwantificeren met behulp van deze indicatoren.)

Contactpersonen (‘Projectverwervers’)
(Contact mee opnemen voor vooroverleg)
• Bio-Economie: Pieter Jan Bouwmeister en Ronald Vlonk
• Healthy Ageing/Life Sciences: Ronald Vlonk, Frank Mennega en Irma de Jeer
• Energie: Dirk Koppert en Barbara Huneman
• Trans-sectorale Innovatie: Ronald Vlonk en Peter Schouwstra

Per wanneer indienen?
Daar zeggen de beschikbare documenten niets over.

Voettekst invoegen

