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De voedings- en genotmiddelenindustrie is van groot belang voor Nederland. Ze tekent voor
ongeveer 10% van het BNP, verschaft 600.000 mensen werk en genereert 20% van onze export.
Hoewel de internationale positie van de sector nog steeds sterk is, zijn acties nodig om deze
positie voor de toekomst te behouden en verder uit te bouwen. Daarom komen excellente
technologische projecten in aanmerking voor financiële ondersteuning.
Op initiatief van Nederlandse multinationals, MKB-

specialisten tot apparatenbouwers. De regeling

ers en kennisinstellingen is, in dialoog met de minis-

onderscheidt drie typen projecten, zoals in de tabel

teries van Economische Zaken en Landbouw, Natuur

verder is uitgewerkt.

en Voedselkwaliteit, het innovatieprogramma Food &
Nutrition Delta (FND) opgezet. Het FNDprogramma, dat is gericht op het ‘post-harvest’ deel
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van de industrieketen, bestaat uit twee fasen en heeft
als doel om van Nederland de leidende food & nutrition innovatie regio te maken.

1. marktgedreven innoveren

Doel:
• Het intensiveren en versnellen van innovatieprocessen, leidend

FND fase 1

tot nieuwe producten, processen en diensten;

De eerste fase voorziet in de behoefte aan strategische

• Het effectiever maken van innovatieprocessen;

kennis voor producten en processen en is vastgelegd

• Het versterken van de vraagsturing;

in een gezamenlijk, vierjarig researchprogramma van

• Het vergroten van de MKB-participatie in het innovatieproces.

het Technologisch Topinstituut WCFS+. De overheid
draagt aan de uitvoering van dit deel 33 miljoen euro
bij uit het Fonds Economische Structuurversterking.

2. investeren in competentieontwikkeling

Doel: het innoverende vermogen van het MKB bedrijfsleven
duurzaam vergroten.

FND fase 2
FND fase 2 kent twee programmalijnen die zich richten
op het omzetten van kennis in nieuwe producten,
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processen en diensten en op het versterken en stimuleren van de innovatiekracht van het MKB. Binnen het

• Voeding en Gezondheid

programma zijn zes innovatiethema’s gedefinieerd

• Sensoriek en Structuur

waarbinnen projecten kunnen worden ondersteund.

• Bio-ingrediënten en Functionaliteit
• Veiligheid en Conservering

De subsidieregeling ‘Food & Nutrition Delta Fase 2’

• Consumentengedrag

ondersteunt de uitvoering van het programma en

• Aanpalende technologie voor Food & Nutrition

staat open voor alle voedingsgerelateerde bedrijven.
Van grote multinationals tot klein MKB, van consu-

Voor verdere toelichting op deze thema’s,

menten- tot ingrediëntenspelers, van voedings-

zie www.senternovem.nl/fnd

Food & Nutrition Delta Fase 2

Projectvorm
fnd-innovatieproject

fnd-mbk-innovatieproject

haalbaarheidsproject

doel

Het ondersteunen van risicovolle innovatieprojecten ten behoeve van nieuwe producten of
processen, waarmee bedrijven nieuwe onderscheidende producten met hogere toegevoegde
waarde in de markt kunnen zetten.

Het ondersteunen van aansprekende en kortdurende innovatieve projecten met een hoog risico
en grote economische meerwaarde die tevens
aan andere MKB-ers demonstreren hoe belangrijk innovatie voor hen kan zijn.

Het verhogen van het aantal innovatietrajecten
in het MKB en van de effectiviteit van de uitgevoerde (innovatie)projecten.

projectkenmerken

- Het project valt binnen één van de innovatiethema’s van FND fase 2.
- Het project bestaat uit industrieel onderzoek
en/of de eerste fase van pre-concurrentiële
ontwikkeling van producten of processen.

- Het project valt binnen één van de innovatiethema’s van FND fase 2.
- Het project bestaat uit industrieel onderzoek
en/of de eerste fase van pre-concurrentiële
ontwikkeling van producten of processen
- Het project heeft een uitstralend effect naar
en een voorbeeldfunctie voor het MKB.

- Het project valt binnen één van de innovatiethema’s van FND fase 2.
- Het haalbaarheidsproject ondersteunt de
besluitvorming over een innovatietraject
binnen een MKB door inzicht te bieden in economische en technologische haalbaarheidsaspecten evenals de samenstelling van het
samenwerkingsverband en duurzaamheid.

aanvrager

Onderneming

MKB-onderneming

MKB-onderneming

samenwerkingsverband

Minimaal één onderneming en één kennisinstelling voeren het project voor eigen rekening en
risico uit.

Twee of meer MKB-ers voeren het project voor
eigen rekening en risico uit.

Samenwerkingsverband niet verplicht, wel
mogelijk. Alleen MKB komt voor subsidie in
aanmerking.

beoordeling

Tenderprocedure, de ranking wordt vastgesteld
door een onafhankelijke adviescommissie.

Tenderprocedure, de ranking wordt vastgesteld
door een onafhankelijke adviescommissie.

Doorlopend, op volgorde van binnenkomst,
vanaf het moment dat de aanvraag compleet is.

criteria

- Technologische innovatie
- Economisch perspectief
- Technologische samenwerking
- Duurzaamheid

-Technologische innovatie
- Economisch perspectief
- Technologische samenwerking
- Duurzaamheid
- Uitstralend effect naar MKB
(voorbeeldfunctie)

- de aanpak van het onderzoek,
- de aard van de technologievragen die worden
beantwoord.
- de wijze waarop het economisch perspectief
wordt onderzocht.
- de wijze waarop de samenstelling van het
benodigd consortium wordt onderzocht.

maximale looptijd

4 jaar

2 jaar

1 jaar

sluiting indiening

16 oktober 2006 18.00 uur

16 oktober 2006 18.00 uur

voor 15 november 2006

budget

EUR 8,5 miljoen

EUR 2,7 miljoen

EUR 1 miljoen

EUR 1 miljoen

EUR 500.000

EUR 50.000

- Industrieel onderzoek 35% subsidie
- Preconcurrentiële ontwikkeling 25 % subsdie
- Top-up MKB 10%

- Industrieel onderzoek 35% subsidie
- Preconcurrentiële ontwikkeling 25 % subsdie
- Top-up MKB 10%

50% van de subsidiabele projectkosten

max. subsidie

/

project

subsidiepercentage

Laat uw projectidee toetsen

Meer weten?

Alleen excellente technologische projecten komen in

Meer informatie over de tenders en de haalbaarheidsprojecten

aanmerking voor financiële ondersteuning. Wij adviseren

vindt u op de website: www.senternovem.nl/fnd

u uw innovatieve idee in een vroeg stadium voor te leggen

Heeft u daarna nog specifieke vragen, dan kunt u bellen met

aan SenterNovem.

het secretariaat: tel. 070 373 51 11

SenterNovem-adviseurs staan tijdens de kick-off op 13 sep-

U kunt ook een e-mail sturen naar: fnd@senternovem.nl

tember en daarna klaar om uw idee te bespreken en u van
advies te voorzien. Via de website kunt u een projecttoets
invullen en opsturen. We nemen dan snel contact met u op.

SenterNovem levert een bijdrage aan duurzame ontwikkeling en
innovatie door een brug te slaan tussen markt en overheid, nationaal
en internationaal. Op professionele wijze voert SenterNovem overheidsbeleid uit rond innovatie, energie & klimaat en milieu & leefomgeving.
Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij SenterNovem terecht
voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen op deze terreinen.
SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische
Zaken. Meer informatie: www.senternovem.nl

Juliana van Stolberglaan 3
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon 070 373 50 00
Telefax

070 373 51 00

www.senternovem.nl
info@senternovem.nl

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan SenterNovem geen
enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Bij publicaties van SenterNovem die
informeren over subsidieregelingen geldt dat de beoordeling van subsidieaanvragen uitsluitend
plaatsvindt aan de hand van de officiële publicatie van het besluit in de Staatscourant.

