Subsidie voor duurzame
innovaties, ook voor bos- en
houtsector
De ministeries van EZ, VROM en LNV
willen met het programma Milieu &
Technologie het midden- en kleinbedrijf
(MKB) ondersteunen bij het ontwikkelen van duurzame innovaties. Het
budget bedraagt dit jaar 5 miljoen euro.
Op de lange lijst met doelgroepbranches
staan onder andere ook producenten
van hout, papier en kartonwaren en
producenten van telecommunicatie-apparatuur, machines en apparaten, maar
ook aanhangwagens, opleggers en overige transportmiddelen. Het programma
biedt zowel praktische ondersteuning
als subsidie.

Bij praktische ondersteuning gaat het bijvoorbeeld om de inzet van kennismakelaars en het
verzorgen van kennisoverdracht, maar ook
om de ondersteuning van netwerken waarin
nieuwe duurzame technologieën centraal
staan. Naast commerciële voordelen kan dit
ook aanzienlijke emissiereductie, grondstof- en
energiebesparing opleveren in productieprocessen en producten.
Subsidie kan worden aangevraagd voor de onderstaande categorieën:
• Technologie in de markt - Deze subsidie
dient voor het onderzoeken van alles wat
er naast techniek komt kijken bij het op de
markt brengen van duurzame innovaties,
bijvoorbeeld het onderzoeken van de markt,
wet- en regelgeving, financieringsbronnen,
de mogelijkheden van octrooien of het
vinden van geschikte partners. Deze subsidie
is zowel bedoeld voor innovatieve projecten
met milieuwinst als voor projecten met een
energiebesparend karakter.
• Toepassen in de praktijk - Deze subsidie
is gericht op de technische kant van
milieugerichte innovaties. Te denken
valt aan haalbaarheidsprojecten,
ontwikkelingsprojecten of
demonstratieprojecten.
Voorbeelden uit het verleden
Het programma Milieu & Technologie is in de
bos-, natuur- en houtsector niet zo erg bekend,
maar kan toch interessante kansen bieden voor
de ontwikkeling van nieuwe technieken of
concepten. Op de website van SenterNovem (de
organisatie die deze regeling uitvoert) is een
aantal voorbeeldprojecten te zien op het gebied
van houtproductie en houtgebruik, waaraan de
afgelopen jaren steun is verleend, zoals:
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• een verkenning van de marktpotentie
van inlands FSC-hout in hoogwaardige
toepassingen,
• de ontwikkeling van milieuvriendelijke
kozijnonderdelen,
• de ontwikkeling van een hoogrendement
kolen- en biomassavergasser,
• de ontwikkeling van het milieuvriendelijke
Accoya hout,
• een onderzoek of de Plato-technologie
inzetbaar is in de reactorvaten van bestaande
houtverduurzamingsinstallaties,
• de ontwikkeling van de Waterboxx die
de groei van jonge bomen in droge
omstandigheden mogelijk maakt.
Het feit dat het subsidie-onderdeel
‘Technologie in de markt’ niet alleen is opengesteld voor projecten met ‘milieuwinst’,
maar ook voor projecten die bijdragen aan de
energiedoelstellingen van de betrokken ministeries (zoals energiebesparing), maakt het programma interessant voor ondernemers die zich
richten op duurzame-energieprojecten. Voor
ondernemers in de bos- en houtsector die bezig
zijn met energiebesparing en de productie van
duurzame energie kan deze (minder bekende)
regeling een een onverwachte impuls geven aan
de ontwikkeling en toepassing van innovatieve
processen, producten en diensten.
Meer weten?
Alle informatie over deze regeling is te vinden bij
SenterNovem, 030 239 35 33 of op www.senternovem.nl/milieutechnologie. Wilt u meer weten over
de genoemde projecten, kies dan voor de knop ‘projecten’ om te zoeken in de projectendatabase. U kunt
uw volledige subsidieaanvraag indienen tot en met 9
september 2008 bij SenterNovem. Het totale budget in
2008 is € 5 miljoen.

