Extra kansen voor ondernemers in
Noordoost-Brabant door de Regio Deal
MKB

ZZP

Behoefte
ondernemer

Toepassen en Kennismaken
verwaarden
met nieuwe
van data
technologieën

Gericht op
bedrijven in

Alle sectoren

Maakindustrie

AgriFood, hightech
en data

Kringloop
landbouw

Voedsel
verspilling

Voedsel
verpakkingen

Aanbod

Datacoaches
en workshops
voor 150
AgriFood
bedrijven en
150 overig
mkb

BOOST
voucher ter
waarde van
5.000 euro
voor 50
ondernemers
om aan
de slag te
gaan in de
makerszone

Participeren in vier
bestaande business
cases: Slimmer
telen, Autonome
akker, Sturen
en sorteren op
kwaliteit en
Verbeteren niveau
diergezondheid in
de varkensketen

Max. 5.000 euro
zaaigeld voor
100 projecten
van individuele
ondernemingen

In bedrijvenclusters
participeren in
business cases voor
het toepassen van
rest- en bij-stromen
uit de voedingsmiddelen industrie voor
veevoer

Inbrengen vraagstukken uit te
werken door
HAS studenten.
9 onderzoekslijnen
beschikbaar

Participeren in
nieuwe businesscases binnen de
moonshots
Digitale gewasketen
en Slimme
varkensketen
Kennisnetwerk
Eigen
bijdrage
ondernemer

Website

Geen eigen
bijdrage

Platformdrivenbydata

1.000 euro
eigen bijdrage
bij elke
voucher

SPARK
Makers Zone

Leren en
ontwikkelen
medewerkers

Aantrekken
nieuw
personeel

Kennis over
zelfstandig
ondernemen

Buitengebied

Alle sectoren

Alle sectoren

Alle sectoren

Begeleiding
in 8 dagdelen
door bedrijfsexperts en
business
coaches
3 groepen
met ieder 6
deelnemers

50 SLIM
vouchers ter
waarde van
maximaal
5.000 euro

Werkzoekenden
presenteren
zich met video
CV

Deelname aan
Community
voor en door
zzp’ers

Scan duurzame
inzetbaarheid
voor 200
ondernemers

Bemiddeling,
advies en
helpdesk door
het Werkgeversservicepunt
NoordoostBrabant

Nieuwe verdienmodellen

Max. 50.000
euro subsidie
voor 18
projecten van
samenwerkende
ondernemingen
16 percelen
beschikbaar voor
experimenten in
de praktijk

Vraagstukken
aanleveren voor
challenges voor
mbo en hbo
Kennis-en
ontmoetingscentrum

Samenwerkingsprojecten om
innovatie te
realiseren

Geen eigen bijdrage
naast inzet eigen
uren. Clusterpartner
wordt stakeholder
bij Stichting
Samen tegen
Voedselverspilling

Geen eigen
bijdrage naast
inzet eigen uren

Boereninnovatienetwerken

Bijdrage voor
deelname aan
businesscase is
maatwerk.
Voor deelname
workshops/cursussen binnen project
Slimmer telen
wordt een bijdrage
gevraagd. Deelname
kenniswerk is
gratis.

Min. 20%
eigen bijdrage
bij zaaigeld
en min. 50%
eigen bijdrage
bij subsidieregeling.
Percelen in
overleg.

AgrifoodInnovation

AgroProeftuin
de Peel

Per onderneming
bedrijfsprocessen
circulair ontwerpen
via methodiek
Business Model
Template

Circular Food Center

Deelname aan
Community
Keep on
Learning

Geen eigen
bijdrage
naast inzet
eigen uren

Minimaal
50% eigen
bijdrage bij
elke voucher

Geen eigen
bedrage

Geen eigen
bedrage

Werkgeversservicepunt

ZZPNOBBoost

Scan en
community
zijn gratis

Ondernemerslift+

Noordoost
Brabant Werkt

Extra kansen voor ondernemers

Ambitie Regio Deal
Noordoost Brabant

In Regio Deal Noordoost Brabant werken Rijk,

van de regio. We kiezen ervoor om op alle pijlers

Noordoost-Brabant wil een regio zijn waar het ‘Brabantse

provincie Noord-Brabant, gemeenten , water-

tegelijk in te zetten. Door deze integrale aanpak

leven goed is’. Waar inwoners naar elkaar omkijken en

schappen, bedrijfsleven, kennisinstellingen en

zorgen de pijlers samen voor een kantelpunt.

elkaar waarderen. Met een mozaïek van sterke en compacte
steden en dorpen en een vitaal platteland. Een regio die

inwoners samen aan meer brede welvaart en
perspectief voor inwoners van de regio.

Voor ondernemers uit de regio Noordoost-Brabant

perspectief biedt voor (jong) talent en die investeert in een

De gezamenlijke aanpak past helemaal bij het

biedt een aantal Regio Deal projecten in de periode

leven lang ontwikkelen. We spelen flexibel in op nieuwe

DNA van onze regio. De Regio Deal omvat

2020-2023 extra kansen om innovatie in de bedrijfs-

manieren van werken in sterke sectoren als de landbouw,

zeventien projecten verdeeld over de pijlers

voering en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen

voedingsindustrie, logistiek, bouw en handel. Daarbij maken

Goed Leven, Fijn Wonen en Anders Werken.

en door te voeren. In het overzicht hebben wij deze

we slim gebruik van de nieuwste technologieën, ict en data.

In ‘Goed Leven’ verbeteren we het blijfklimaat.

kansen op een rijtje gezet. Met dit overzicht kun je

Inwoners nemen zelf initiatieven om het landelijk gebied

In ‘Fijn Wonen’ gaat het om het slim inrichten

ondernemers in jouw gemeente of sector nog beter

leefbaar, bereikbaar en veilig te houden.”

van de leefomgeving en in pijler ‘Anders Werken’

adviseren.

werken we aan de economische ontwikkeling

Meer informatie: Karin van Meer, programmamanager Regio Deal Noordoost Brabant:
karin.vanmeer@rnob.nl of 06 - 15 67 94 46

