Aanbod van kennis, vaardigheidstraining, netwerk en ondersteuning voor Agrofood ondernemers in de korte keten
Partij
Provincie
Limburg
LIOF

LIOF

LLTB - Arvalis
LLTB

LEADER ZuidLimburg
Brightlands
Campus
OKB
LED

Thema’s
Verbinden, inspiratie voor
ondernemen in de korte ketens,
proces ondersteuning
Service desk voor ondernemers oa
met korte keten initiatieven. Advies en
kennis trajecten. Brug naar de
Brightlandscampus ea partners.
Nieuwe markten, digitalisering en
logistiek, van laagwaardig naar
hoogwaardig product, nieuwe ketens,
nieuwe diensten, marketing, promotie,
innovatie, conceptontwikkeling
Persoonlijk advies

Aanbod
Samenwerking met partners, kennisdeling,
visie ontwikkeling, overzicht korte ketens in
Limburg
Subsidie instrumenten: adviesproject,
kennistraject, innovatieproject, MIT, Op
zuid, Food2020, Brightlands Agrifood
Ventures, POP3
Bijeenkomsten vanuit de Agrofood
community, on-line platform en website
met agenda

Contactpersoon
Sanne Minten
sljn.minten@prvlimburg.nl

Niek Theunissen
niek.theunissen@liof.nl

https://liof-limburgagrofood.nl/
Agrofood Community komt vanaf
mei online

Advies traject met Arvalis

www.arvalis.nl

Belangenbehartiging, grotere schaal,
telersverenigingen, fruitteelt, korte
ketens
Stad-platteland
Ondernemen in en met het landschap
Sociale cohesie, burger initiatieven
Gezond en smakelijk voedsel. Van
teelt tot processing en meerwaarde
halen uit reststromen.
Persoonlijk ondernemers advies

Versnellingstafels en communicatie

Leandra Schmitz
LSchmitz@arvalis.nl
Nicole Alberts
NAlberts@lltb.nl

http://www.leaderzuidlimburg.nl/

Toerisme-Landbouw
Nieuwe Verdienmodellen
Vrijkomende agrarische bebouwing
Paarden

Informatieve bijeenkomsten, oplossen
knelpunten

Henk Schmitz
HenkSchmitz@eijsdenmargraten.nl
Iseli de Waard
iseli.dewaard@brightlands.
com
Sjra Clerkx
sjraclerkx@kpnmail.nl
Richard Smeets
smeetsrichard@live.nl

LEADER subsidie, inspiratie
bijeenkomsten- alleen in Zuid Limburg
Kennis valorisatie

Gratis half jaar advies trajecten

Niek Theunissen
niek.theunissen@liof.nl

Website
https://www.limburg.nl/loket/subsi
dies/actuele-subsidies/ medio
mei opening POP3
https://liof-limburgagrofood.nl/

www.lltb.nl

https://www.brightlands.com/rese
arch-business/food
https://www.ondernemersklankbo
rd.nl/
http://www.ledbrainport2020.nl/

Natuurrijk
Limburg

Landbouw – natuur, landschap en
waterbeheer

RabobankDiverzio

Gezonde korte ketens, produceren
voor zorginstellingen in de buurt,
verduurzaming van productie,
gezonde inhoudsstoffen bevorderen
Innovatie, conceptontwikkeling,
marketing en communicatie
vaardigheden
Gastheerschap van het landschap

HAS
kennistransfer
IVN
Biologische
Boeren
Atlantis
Handelshuis
Sprinthills

Biologisch produceren, marktkansen,
omschakelen, bodem verbetering, bio
afzetkansen euregio
Duurzaam produceren voor
zorginstellingen

Advies en bijeenkomsten en subsidies voor
Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer
(ANLb)
Masterclasses ter omschakeling voor
levering aan zorginstellingen.

Richard Smeets
smeetsrichard@live.nl

https://www.natuurrijklimburg.nl/

Bert Vliex info@vliex4u.eu

http://www.diverzio.nl/

Onderwijsmodules voor ondernemers,
Studenten opdrachten

Lamiaâ Fareh
l.fareh@has.nl

https://www.haskennistransfer.nl/

Cursus voor recreatieve en agrarische
ondernemers
Netwerk, kennisuitwisseling, bezoeken aan
bioboeren

Cindy Nordhausen
c.nordhausen@ivn.nl
Arend Jan Cuperus
ACuperus@arvalis.nl

https://www.ivn.nl/gastheervanhet
landschap
http://bioboeren.com/

Informatie bijeenkomsten, ketenregie,
procesbegeleiding

Mike Venekamp
mike@atlantishandelshuis.
nl
Marlies Sobczak
m.sobczak@sobczak.nl

https://www.atlantishandelshuis.nl
/

Patrick Lemmens
plemmens@arvalis.nl
Vincent Schraven
vincent.schraven@euregiormn.de

https://www.biotreatcenter.nl/

n.dizdarevic@prvlimburg.nl

http://www.grensregio.eu/

Verbindingsmanager Zuid-Limburg.
Toerisme, beleving, routestructuren,
ondernemen in het landschap
Meerwaarde creëren uit reststromen

Ronde tafel gesprekken,
netwerkbijenkomsten, coaching
gesprekken, kennisoverdracht
Advies en ondersteuning

Interreg RheinMaas-Nord

Innovatie (proces en product),
netwerkvorming, marktonderzoek,
haalbaarheidsstudies, vorming en
onderwijs.

Interreg
Vlaanderen Nederland

Innovatie

Grensoverschrijdende samenwerking
1)Lopende Agro-food projecten
2)Regionaal Programma Management
Interreg, (concreet) subsidie € 1.000 tot €
25.000 onder P2P regeling
3)Euregionale (netwerk)events, workshops
Grensoverschrijdende samenwerking
gericht op innovatie

BioTreatCentre

http://www.sprinthills-2020.nl/

www.euregio-rmn.eu

