
  ontwikkeling van BioBased Economy krachtig stimuleren

  de regio verder ontwikkelen als internationaal topcluster

MISSIE

  MKB-onderneming in een lidstaat van de Europese Unie;
   Activiteiten dragen bij aan de transitie van een lineaire 
industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een 
industrie gebaseerd op biologische en/of circulaire 
processen en grondstoffen;

   Gericht op de concrete ontwikkeling innovatieve 
materialen, producten of processen die bijdragen aan de 
transitie naar een biobased en/of circulaire economie;

   Geloofwaardigheid van de circulaire biobased propositie 
en daarmee de (potentiële) impact op het behalen 
van de landelijke doelstellingen van CO2-uitstoot en 
materiaalgebruik;

   Gericht op verkrijging van ondersteuning in het 
opwerken van het innovatieve materiaal, product of 
proces naar een haalbare business case en/of externe 
financiering richting verdere opschaling; 

   Ondersteuning betreft (techno-economisch) onderzoek, 
huisvesting, opschaling of vraagstukken financiering- en 
of juridische zaken.

  Maximaal éénmaal per afzonderlijk project 
   Gecombineerde aanvraag over de gehele looptijd van 
het project heeft voorkeur. 

   Opeenvolgende afzonderlijke aanvragen per categorie 
(of een combinatie daarvan) zijn bij uitzondering 
toegestaan. 

    MKB-ondernemingen moeten voldoen aan de 
voorwaarden van de de-minimis verordening.

VEREISTEN

Met een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, 
stelt de gemeente Bergen op Zoom in samenwerking met de 
Green Chemistry Campus € 1.187.500,- beschikbaar voor het 
MKB die actief zijn in de biobased economy.

FINANCIERING VOOR OPSCHALING
MKB en startup-bedrijven zijn een belangrijke spil in de nieuwe 
economie. Zij zijn vaak flexibel en wendbaar, kunnen op korte 
termijn innoveren en producten op de markt brengen. Financiering 
is dan ontzettend belangrijk om van een laboratorium- en testfase 
over te kunnen stappen naar een productiefase.

COFINANCIERING TOT MAXIMAAL € 95.000,- PER AANVRAAG 
De financieringsmogelijkheden voor het MKB zijn echter complex 
en sluiten vaak niet aan bij de behoefte van deze bedrijven. Van 
1 september 2020 tot 1 juni 2023 kunnen ondernemers daarom 
een beroep doen op de gemeentelijke ‘Stimuleringsregeling 
Biobased Economy – Green Chemistry Campus’.

betekent dat een onderneming eenzelfde (in kind) bijdrage als de 
stimu leringsbijdrage inbrengt. Per aanvraag is maximaal € 95.000 
beschikbaar (1 x 50K + 3 x 15K te stapelen tot één aanvraag).

COFINANCIERING

 

GOEDE UITGANGSPOSITIE
De Green Chemistry Campus is er als incubator voor ondernemers 
die hun biobased innovaties willen opschalen. De campus biedt 
laboratoria, een demo facility, kantoor- en vergaderruimtes en 
technologische en bedrijfskundige expertise. Daarnaast biedt 
de campus voor startende ondernemers het Green Chemistry 
Innovation Lab: een business accelerator voor bio-circulaire 
ideeën met marktpotentie.

PROCEDURE
De stimuleringsregeling is te vinden op de website van Overheid.nl. 
Informatie over de aanmelding voor deze regeling staat op de 
website van de gemeente Bergen op Zoom. De procedures zijn 
daar toegelicht.

Neem voor meer informatie over de financiering van biobased innovatie, ook van andere regelingen, 
banken of private investeerders, of een vrijblijvend adviesgesprek, contact op met Marcel Ernes via 
m.ernes@greenchemistrycampus.com of +31 (0)6 31 97 69 09. 

STIMULERINGSREGELING
€ 1,2 MILJOEN VOOR BIOBASED MKB

Vraag nu maximaal € 95.000,- cofinanciering aan!

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2020-223276.html
https://www.bergenopzoom.nl/mkb-stimuleringsregeling-biobased-economy-green-chemistry-campus

