
Innovaties in Noord-Brabant 
MIT Zuid-regeling helpt bedrijven bij ontwikkeling

De MIT Zuid-regeling 
stimuleert innovatie bij het 
mkb. Bedrijven kunnen via 
de regeling financiering 
krijgen voor uitvoeren van 
haalbaarheidsonderzoek en 
samenwerkingsprojecten.  
De Zuid-Nederlandse 
provincies en het Rijk  
dragen ieder de helft  
bij aan het budget.

BEST

’S-HERTOGENBOSCH

ROOSENDAAL

Dutch Quinoa Group  
PuRE: een nieuwe generatie  
PlantaaRdige Eiwitten

In dit innovatieproject ontwikkelt Dutch 
Quinoa Group samen met BOON 
Foodconcepts een nieuwe generatie 
plantaardige producten op basis van 
quinoa en bonen. In het Foodlab wordt 
volgens Agile-principes ontwikkeld in nauwe 
betrokkenheid van consumenten. Het project 
is een voorbeeld van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan het verbinden 
van maatschappelijke uitdagingen op 
het gebied van voeding, gezondheid, en 
duurzaamheid enerzijds en economische 
kansen anderzijds.

 Totale subsidie: € 199.098 

 www.dqg.nl

Agri Minerals 
Aanpak van mest én mestopslag

 
Samen met hun samenwerkingspartner 
HCI betonbouw ontwikkelt Agri 
Minerals een ammoniakemissie-
reducerend stalsysteem dat voldoet 
aan de toekomstige stikstofnormen. 
Huidige stalsystemen voorkomen alleen 
de symptomen van mestopslag. In dit 
project wordt ook de bron, de mest 
zelf, aangepakt. Hierdoor daalt niet 
alleen de stikstofemissie in de stal maar 
ook bij het uitrijden op het land. Dit 
heeft een positief effect op het milieu én 
op de bodem zelf waar de boer voor 
zijn ruwvoer van afhankelijk is.

 Totale subsidie: € 81.453 

 www.agriminerals.eu
Versie: januari 2020

Smart Robotics 
De collega’s van morgen

 
Voor het automatiseren van complexe 
vraagstukken in samenwerking met de 
mens, neemt de vraag naar cobots snel 
toe. Het doel van Smart Robotics is 
cobots zowel technisch als economisch 
geschikt te maken voor inzet in de logis-
tiek. Door de inzet van de cobot wordt 
het mogelijk om fysiek zware, repetitieve 
handelingen uit handen te geven. Hier-
door kunnen medewerkers langer, in 
goede fysieke gezondheid doorwerken

 Totaal subsidie: € 341.201 

 www.smart-robotics.nl

OVERZICHT MIT ZUID BRABANT

2019
Haalbaarheidsprojecten 158 104
R&D-samenwerkingsprojecten 35 23
Totaal in euro’s € 10,5 mln € 7,0 mln

2018
Haalbaarheidsprojecten 128 89
R&D-samenwerkingsprojecten 37 22
Totaal in euro’s € 10,5 mln € 6,3 mln

2017
Haalbaarheidsprojecten 128 98
R&D-samenwerkingsprojecten 35 29
Totaal in euro’s € 10,5 mln € 7,2 mln

2016
Haalbaarheidsprojecten 73 51
R&D-samenwerkingsprojecten 38 27
Totaal in euro’s € 10,9 mln € 6,3 mln

2015
Haalbaarheidsprojecten 65 49
R&D-samenwerkingsprojecten 38 25
Totaal in euro’s € 8,9 mln € 5,3 mln

https://dqg.nl/
https://www.agriminerals.eu/
https://www.smart-robotics.nl/

