
                                         

 

 

 

 

       

 

            

         

   

 

        

           

              

           

 

        

             

           

              

          

                

        

     

           

             

          

    

     

              

          

              

             

              

   

            

           

            

            

       

          

  

     

           

              

               

          

           

 

 

              

             

MIT-programma Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U), 2016 

Er kan subsidie worden aangevraagd door het MKB voor MIT-projecten, MIT-haalbaarheidsstudies, 

MIT- R&D-samenwerkingsprojecten en MIT-kennisvouchers. TKI’s kunnen subsidie aanvragen voor 

netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars. 

De aanvragen voor MIT-haalbaarheidsstudies, de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten en de MIT-

kennisvouchers, evenals de aanvraag voor netwerkactiviteiten en innovatiemakelaars door de TKI 

moeten passen binnen één van de vijf volgende thema’s van de topsectoragenda.( De 

innovatiethema’s zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 2016-2019 van de topsector T&U). 

Thema 1. Meer en beter met minder 

Doel van het innovatiethema ‘Meer en beter met minder’ is efficiëntere productieketens realiseren 

met een minimum aan inputs (resource efficiency). Dat betekent weerbare productiesystemen 

hanteren die een hoge opbrengst en hoge kwaliteit leveren, met minder gebruik van schaarse 

middelen als ruimte, arbeid, energie, gewasbeschermingsmiddelen, voedingsstoffen en water. De 

emissie naar lucht, bodem en water is nihil. Door de hele keten functioneert een efficiënt en 

duurzaam logistiek- en ICT-systeem tot aan de consument. 

Thema 2. Samenwerkende waardeketens 

Doel van het innovatiethema ‘Samenwerkende waardeketens’ is meer producten realiseren met 

herkenbare toegevoegde waarde voor de markt/consument. Dat vertaalt zich in het versterken van 

markt- en ketenaspecten, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, verdienmodellen in de 

bio-economie en internationale sectorbranding. 

Thema 3. Gezondheid en welbevinden 

Doel van het innovatiethema ‘Gezondheid en welbevinden’ is de wereld toegang geven tot gezonde 

voedingsproducten en sierteeltproducten voor een gezonde woon-, werk- en leefomgevingen. 

Binnen dit thema streeft de sector naar het combineren van de gezonde eigenschappen van 

groenten en fruit met consumentendrivers als prijs, smaak, gemak, houdbaarheid, lokaal en schoon. 

Daarnaast zet de sector met siergewassen in op innovatieve bijdragen aan welzijn en gezondheid. 

Thema 4. Voedselveiligheid 

Doel van het innovatiethema’ Voedselveiligheid’ is groenten, fruit en sierteeltproducten leveren die 

vrij zijn van gewasbeschermingsmiddelen en humane ziekteverwekkers. Hiervoor is ketenborging en 

borging van de plantgezondheid belangrijk. Bij ketenborging ligt de nadruk op risicoanalyse, risico-

inventarisatie en risicobeoordeling door ketenpartners, gericht op het voorkomen van residuen van 

gewasbeschermingsmiddelen en schadelijke micro-organismen. Borging van plantgezondheid 

voorkomt schadelijke effecten voor humane consumptie door bijvoorbeeld aan plantenziekten 

gerelateerde toxines. 

Thema 5. Voedselzekerheid 

Doel van het innovatiethema’ Voedselzekerheid’ is verbetering van de opbrengst(zekerheid) en 

mondiale verwaarding van kennis en kunde van de T&U-sector. Door kennis te ontwikkelen en 

internationaal toe te passen kan T&U een groter deel van de wereldbevolking te voorzien van 

voldoende gezond voedsel. Fytosanitaire borging voorkomt blokkades van handelsstromen en 

concentreert zich op vrije internationale markttoegang en heldere, geharmoniseerde wet- en 

regelgeving. 

Omdat samenwerking tussen bedrijven uit verschillende schakels van de keten in het verleden geleid 

heeft tot succesvolle markt- en keteninnovaties, moeten de projecten bovendien gericht zijn op 



             

               

            

                

          

      

       

                  

          

             

              

            

              

               

          

   

              

   

     

 

markt- en keteninnovatie binnen een van bovenstaande thema’s en op samenwerking van schakels 

in de sierteelt-, groenten- en fruitketens of op samenwerking met bedrijven buiten de keten. De 

projecten moeten versterkend of verbeterend werken voor tenminste twee schakels van de keten. 

Ze moeten bijdragen aan het creëren van meer toevoegde waarde voor de keten of voor de 

consument. De markt- en consumentenoriëntatie van de sector wordt versterkt. 

HighTech to Feed the World (HT2FtW) 

De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en High-tech Systemen&Materialen 

werken in samenwerking met het team ICT nauw samen op het gebied van High Tech to Feed the 

World. Technologische ontwikkelingen op gebied van data-analyse (‘big data’), robotisering, 

systeemarchitectuur en integratie maken agri & food en tuinbouw & uitgangsmaterialen, slimmer en 

preciezer. In deze sectoren kan meer op maat en gespecialiseerd worden behandeld en bewerkt. 

Hierdoor nemen welzijn van mens en dier, productkwaliteit, voedselveiligheid en productiviteit toe. 

Vooruitlopend op de presentatie van de roadmap High Tech to Feed the World worden MKB-

bedrijven door de topsectoren A&F, T&U, HTSM en team ICT uitgenodigd om vanuit de bestaande 

roadmaps van deze topsectoren bij te dragen aan dit thema. 

Netwerk en valorisatieactiviteiten

Netwerk- en valorisatieactiviteiten dienen gericht te zijn op ondersteuning van het MKB en op de

bovenstaande Innovatiethema’s.

Dit kan b.v. door:

- Het organiseren van PPS-en voor onderzoek en ontwikkeling; 

- Kennis uit innovatieprojecten te verspreiden binnen de sector T&U; 

- Kennis uit andere sectoren toepasbaar te maken in de bedrijven binnen T&U (cross-overs op de 

bedrijfsvloer stimuleren); 

- Innovatieprojecten van samenwerkende MKB-ers te ondersteunen; 

- Beantwoording van kennisvragen t.b.v. vernieuwing producten, productieprocessen en 

diensten; 

- Ondernemers kennis laten maken met grensverleggende innovatieve ideeën. 
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