
 
 
 
 
Internationale Agri&Food en Tuinbouw&Uitgangsmaterialen Seed Money Projecten 
(SMP) 2016 

 
Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkings-
verbanden voor Nederlands MKB uit de Agri&food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij 
staat het vormen van een consortium centraal. Het doel is om bij te dragen aan een duurzame 
ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem. Voorwaarde is deelname van een lokale 

probleemeigenaar (bedrijf en/of overheid) die behoefte en noodzaak van het project kan duiden.  
Systeemvragen hebben als kenmerk dat voor de oplossing bijdragen nodig zijn vanuit bedrijfsleven 

(economisch haalbaar), overheid (lange termijn) en kennisinstellingen (innovatief/ nieuwe 
kennisontwikkeling). Een goed voorstel en een goed consortium hangen af van het helder kunnen 
afbakenen en onderbouwen van de lokale systeemvraag. Het resultaat van een Seed Money Project 
is een businessplan. Een goed businessplan wordt geleid en gedragen door het bedrijfsleven en 
moet overige kandidaat consortiumleden kunnen ‘verleiden’ tot participatie en daarmee bijdragen 
aan internationale systeemoplossingen in de Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector.  
 

Vergoeding en beschikbaar budget 
Een SMP-project is een instrument van de topsectoren A&F en T&U. Een aanvrager vanuit het 
bedrijfsleven of een landbouwraad kan experts inschakelen van Wageningen UR ter indicatieve 
waarde van 25k€ maar maximaal 50 k€ incl. BTW. Voor 2016 is een gezamenlijk (A&F en T&U) 
budget beschikbaar van 823 k€ (incl. BTW) aan DLO capaciteit (700 k€ voor A&F en 123 k€ voor 

T&U). 

De bijdrage van bedrijven in het project bestaan uit de eigen reiskosten en de uren die bedrijven 
besteden. Dit wordt beschouwd als een in-kind bijdrage. Er worden geen eisen gesteld aan de 
omvang van de private bijdrage. Wel wordt actieve betrokkenheid gevraagd van bedrijven.  
 
Wanneer komt u in aanmerking voor een SMP-project? 
 Uw voorstel past in één van de gevraagde thema’s (zie criteria), is innovatief en gericht op 

kennisontwikkeling en bevordert nieuwe marktkansen van Nederlandse bedrijven; 

 De aanpak is met meerdere organisaties en kan (deels) hergebruikt worden voor andere 
markten; 

 Er is betrokkenheid van meer dan één Nederlandse MKB-er; 
 De lokale vraag is duidelijk en kan worden aangetoond via betrokkenheid van een lokale partij; 
 Uw voorstel moet bijdragen aan verbetering van lokale economische, maatschappelijke en 

wetenschappelijke aspecten; 
 Het betreft een Publiek-Private Samenwerking, waarvoor ondersteuning vanuit de overheid en 

een  kennisinstelling nodig is; 
 Uw initiatief is bij voorkeur gericht op markten die vanuit de topsectoren prioriteit hebben.  
 
Voorwaarden 
 Het voorstel heeft niet eerder een TKI bijdrage ontvangen; 
 Het voorstel moet worden aangevraagd door een bedrijf en / of de EZ Landbouwraad; 

 De indiener heeft zich verwittigd dat gevraagde kennis/expertise voorhanden is;  
 Het bedrijf dient zelf tijd in het project te stoppen en de eigen reiskosten te financieren; 
 De indiener dient bereid te zijn om een besloten pitch te verzorgen ter introductie van het 

voorstel op 14 maart 2016; 
 Bij honorering van het voorstel dient een eindpresentatie te worden gegeven op 13 december 

2016. 
 

Beoordeling en criteria 
De aanvraag wordt beoordeeld door de een onafhankelijke commissie samengesteld uit 

bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Deze commissie rankt de voorstellen op basis van 
vastgestelde criteria. In de bijlage staan de criteria plus de maximale score beschreven. Er zijn 
algemene criteria (nr 3 t/m 6 voor beide topsectoren) en criteria voor A&F en T&U apart (1 en 2). 



Van de totale score wordt het gemiddelde berekend. De projecten worden op volgorde van ranking 

gehonoreerd.  
 
 
Aanvragen en toelichting 

Een aanvraag legt u vast op maximaal 4 A-4. het format kunt u vinden op de website van het TKI 
Agri&Food www.tki-agrifood.nl/aan-de-slag en de website van de topsector Tuinbouw & 
Uitgangsmaterialen www.topsectorTU.nl  
U kunt uw aanvraag indienen tot uiterlijk 1 maart 2016 12.00 uur via info@tki-agrifood.nl 
 
Voor vragen en toelichting kunt u terecht bij: 
A&F: Willie van den Broek, themaregisseur Internationaal 0317-481317 / 

willie.vandenbroek@wur.nl 
T&U: Rubert Konijn, Internationaal Coördinator T&U. 070- 3490307 / rubertkonijn@topsectorTU.nl 

http://www.tki-agrifood.nl/aan-de-slag
http://www.topsectortu.nl/


Bijlage: criteria voor beoordeling van de Seed Money Projecten 

Criteria (maximaal 10 punten per criterium) Aantal punten 

1. Landenkeuze 

Voor A&F-voorstellen:  
- Focuslanden: China, Indonesië, Brazilië, Mexico, Nigeria, Zuid-Afrika, 

Rusland (na boycot) 
- Kandidaat focusland: India, Zuid-Korea, Japan, Iran, Ethiopië, Turkije, 

Chili, Colombia, Peru, Vietnam, Tanzania, Taiwan, Thailand, VS-
California. 

- Overige landen 
Voor T&U-voorstellen: 
De Topsector T&U zoekt een goede balans tussen de nabij gelegen markten waar 
het overgrote deel van de afzet nu plaatsvindt en de opkomende markten en 
ontwikkelingslanden waar nieuwe mogelijkheden voor diverse sub-onderdelen 
van de sector liggen.  

- Ontwikkelingslanden en opkomende markten 

- Nabij gelegen markten 
- Overige landen 

 

 
10 
 
7 
 
4 

 
 
 
 
 
 

10 

7 
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2. Innnovativiteit 
Voor A&F-voorstellen: 
Voorstel gaat in op één van de volgende thema’s 

- Geeft inzicht in het opzetten van voedsel verwerkings- en/of distributie-

keten voor gezonde voeding voor de opkomende klasse zoals eiwit en/of 
eiwit vervangende producten voor mens en dier 

- Inzicht in het opzetten van markt gestuurde lokale voedselketens en 
nieuwe business modellen voor introductie van die ketens 

- Inzicht in resource efficiency voor internationale ketens 
- Inzicht in duurzaamheidsrisico’s van internationale agroketens. Het 

inkopen en verkopen van agroproducten is seizoen en regioafhankelijk, 
waarbij ketens bloot staan aan nieuw of veranderende 

duurzaamheidsrisico’s. Ontwikkelen van nieuwe concepten voor een 
betere weerbaarheid (resilience) tegen deze duurzaamheidsrisico’s 

Extra punten voor projecten waarbij: 
- Met conceptontwikkeling en implementatie strategieën wordt bijgedragen 

aan het streven naar een globale (basis) gezondheid voor iedereen 

- Aandacht is voor het voorzien van dichtbevolkte metropolitane gebieden 
van voedsel. Toolontwikkeling voor het ontwerpen van adaptieve 
voedselketens voor het aanpassen aan de lokale omstandigheden 
inclusief e-commerce en sociale innovatie. 

- Nadruk op vermindering van voedselverliezen via efficiënte agrologistiek. 
Strategie en methodiek ontwikkeling voor keteninterventies. 

Voor T&U-voorstellen 

- Projecten waarbij er veel toegevoegde waarde te behalen is in de 
samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. 

- Projecten in het kader van de voedselzekerheidsagenda 

 
 

Maximaal 5 
(bij voldoen 

aan één van 
de thema’s) 
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Maximaal 10 
punten 

3. Aantal schakels in de keten 
Meer punten als meerdere schakels in de keten meedoen (veredeling, 

toelevering, productie, verwerking, handel logistiek, retail, dienstverlening) 
- > 4 schakels 
- 4 schakels 
- 3 schakels 
- 2 schakels 

 
 

 
10 
8 
6 
4 

4. Aantal MKB-ers en regionale stakeholders 

- >4 MKB-ers en regionale stakeholders 
- 4 
- 3 
- Aanwezigheid van een lokale probleemeigenaar uit de keten 

 

8 
6 
4 

2 extra punten 

5. Kwaliteit van het voorstel en het consortium 

- Is de benodigde expertise aanwezig in het consortium 

- Is er een goed plan van aanpak 

 

Maximaal 10 

punten 

6. Opschaalbaarheid 
- In welke mate is het voorstel opschaalbaar naar andere situaties 

 
Max10 punten 

 



 
Title:  
Project leader (From company or embassy):   

Requested budget:   

Demanding country (only 1): 
 

Topsector   Agri&Food   

 Horticulture en Propagation materials  

 Both/crossover  
 
 

1 Motivation and project aims 
 
 
1.1 Definition of the local problem, issue or opportunity 
 
1.2 Required knowledge: What concept is proposed to solve the local problem AND how is the proof 
of concept defined (how to show that this will work in practice)?    
 
1.3 Aim(s) of the project 
 
1.4 Describe (very short) the (new) supply chain actors and how the new knowledge will be used. 
 
1.5 Potential impact on local sector & Dutch sector when upscaling the opportunity 
 
1.6 Economic Opportunities & threats 
 
1.7 Social benefits or impact: 
 
 
 
2 Work plan 
 
2.1 Describe methodology to show proof of principle and connect this to a time planning 
 
2.2 Outputs & deliverables 
 
2.3 Dissemination to target groups 
 
 
3 Project organisation 
3.1 Project team (Wageningen UR) 

Name Organisation Role Email address Telephone No. 

 

 
    

 

3.2 Involved parties (besides Wageningen UR) 

Name Organisation Role Email address Telephone No. 

 

 
    

Indicate with YES □ or NO □: 
Did all “involved parties” confirm with some kind of written participation: email or letter (only show on 
request)    

Contact Project 
Leader: 

Organisation Telephone No. Email address 

    



 
3.3 Monitoring and evaluation 
 
4 Budget 
 
Budgets 2016 (please be aware that budgets are including VAT) 

Name Project Activity Name main researcher Costs R&D Capacity Costs others (travel, materials….) 

    

    

    

total excl VAT    

total incl 21% VAT 
1)

    

1) Indicative budget = € 25.000 and maximum budget is € 50.000  INC. 21 % VAT  

5 Summary 

 
6 Project keywords: 
 


