Stimulering innovaties verduurzaming agro & food sector 2017
Doel
De subsidie is bedoeld voor activiteiten in de provincie Overijssel die innovatie gericht op verduurzaming van de
agro&food sector stimuleren. Bijvoorbeeld demonstraties, voorlichtingsbijeenkomsten, netwerkontwikkelingen
of activiteiten die dit ondersteunen.

Voorwaarden
Aan de regeling zijn de volgende voorwaarden verbonden:
De aanvrager is een organisatie, onderneming, gemeente, waterschap of particulier.
Het resultaat van de activiteiten komt ten goede aan de Overijssel.
De activiteit past binnen één van de volgende innovatielabs:
o gezond produceren (gezond voedsel, gezonde dieren zonder afwenteling op de leefomgeving);
o duurzame voedselbodem (een gezonde bodem als basis voor goed voedsel, beperken emissies
en klimaatbestendigheid);
o de stal van de toekomst (diervriendelijk, geen negatieve impact op omgeving, herbruikbare
materialen en energieneutraal);
o waardevolle voedselketens (goed en gezond voedsel, eiwittransitie, transparant en
traceerbaar, weten wat je eet, lokaal geproduceerd);
o natuurlijk ondernemen (natuur als onderdeel van de voedselproductie, natuur als
handelsmerk, productie gebaseerd op unieke waarden van natuur);
o de boer als buur (een agrarisch bedrijf aan omgevingskwaliteiten (landschap, klimaat, natuur,
water) bijdraagt in combinatie met ondernemerschap).
Het project is geen kennis- of haalbaarheidsvraagstuk.

Openstellingsdata
Aanvragen kan het gehele jaar, zolang het subsidieplafond niet is overschreden.

Budget
De subsidie is maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van 2.500 euro en een maximum van
200.000 euro per aanvraag. Als de gevraagde subsidie 10.000 euro of meer is kunnen wij de aanvraag ter
beoordeling voorleggen aan de Adviescommissie agro&food. Het subsidieplafond voor 2017 is 400.000 euro.
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