Persbericht, maandag 26 september 2016

BioBase4SME ondersteunt KMO’s en start-ups voor innovatie in de
biogebaseerde economie
Europa lanceert via zijn financieringsinstrument Interreg NWE, het 3-jarig project BioBase4SME met
als doel de groei van de biogebaseerde economie in Noordwest-Europa (NWE) te stimuleren.
BioBase4SME beschikt over een budget van 5,83 miljoen euro en zal hiermee start-ups en KMO’s
begeleiden die tegen technologische en andere barrières aanlopen op hun weg om biogebaseerde
innovaties te vermarkten. BioBase4SME biedt training, bio-innovatie kampen, workshops en
innovatie coupons tot 100.000€ aan. Acht partners uit zes verschillende landen zetten de schouders
onder dit project.
De biogebaseerde economie is een belangrijke opportuniteit voor Europa, omdat materialen,
chemicaliën en energie geproduceerd kunnen worden op basis van lokaal geproduceerde grondstoffen
in plaats van ingevoerde fossiele grondstoffen. Dit creëert een nieuwe kennis- en technologieintensieve economie met een hoog tewerkstellingspotentieel en een lage ecologische voetafdruk. De
Europese bio-economie was in 2013 goed voor een omzet van 2.1 biljoen € en een
tewerkstellingsgraad van 18.3 miljoen mensen, en heeft een grote groeimarge.
Het BioBase4SME netwerk brengt topexperts uit de biogebaseerde economie samen. Zij zullen KMO’s
en start-ups van Noordwest-Europa helpen om nieuwe ideeën om te zetten in vermarktbare
producten. Het project biedt training, bio-innovatie kampen, workshops en innovatie coupons aan die
tot 100.000€ kunnen bedragen. Deze coupons kunnen gebruikt worden voor technologische bijstand
zoals opschaling naar pilootschaal, maar ook voor levenscyclus analyse (LCA), techno-economische
evaluatie, marktonderzoek, feedstock analyse, publieke aanvaarding, businessplanning of een
combinatie van deze diensten.
Dr. Lieve Hoflack, Manager van het BioBase4SME project, stelt: “We verwachten een 20-tal beloftevolle
innovaties dichter bij de markt te brengen waardoor nieuwe investeringen en jobs gecreëerd worden.
Daarbovenop willen we training aanbieden aan een 200-tal ondernemers die actief zijn in de
biogebaseerde economie om zo hun innovatiecapaciteit een duw in de rug te geven.
BioBase4SME is de opvolger van het zeer succesvolle Bio Base NWE project (www.BioBaseNWE.org).
Bio Base NWE, een 3-jarig project (2013-2015), begeleidde 755 bedrijven en reikte 30
innovatiecoupons uit voor technologische bijstand aan KMO’s en start-ups. Het werk verricht binnen
het innovatie coupon systeem had een groot hefboomeffect: meer dan 71miljoen € investeringen en
de creatie van 320 nieuwe jobs in de biogebaseerde economie worden verwacht in een tijdspanne van
5 jaar.
BioBase4SME wil het nóg beter doen!

Voor meer informatie over het project en wat het te bieden heeft, surf naar
http://www.nweurope.eu/BioBase4SME of contacteer je regionale Bio-Innovatie Agent.
Notes to editors:
1. De BioBase4SME partners zijn:

Voor België
Bio Base Europe Pilot Plant (BBEPP), Ghent, Belgium, http://www.bbeu.org/pilotplant/
Ghent Bio-Economy Valley, Ghent, Belgium, http://www.gbev.org/en
 Bio-Innovation Agent for Flanders: Mrs. Sofie Dobbelaere, Tel: +32 9 264 59 05,
sofie.dobbelaere@gbev.org
Materia Nova, Mons, Belgium, http://www.materianova.be/
 Bio-Innovation Agent for Wallonia: Mr Guillaume Wégria, Mob: +32(0)484 13 90 07,
guillaume.wegria@materianova.be
Voor Frankrijk
Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Arc (AC3A), Nantes, France,
http://www.ac3a.fr/AC3A_en.php
 Bio-Innovation Agent for France: Mr. Pascal Dagron, Tel +33 253 466 257,
contact@ac3a.chambagri.fr
Voor Duitsland
CLIB2021 Cluster Industrielle Biotechnologie, Düsseldorf, Germany, http://www.clib2021.de/en
 Bio-Innovation Agent for Germany: Mrs. Carolin Lange, Tel +49 211 679 31 34,
lange@clib2021.de
Voor Ierland
tcbb RESOURCE, Galway, Ireland, http://www.tcbbresource.ie/
 Bio-Innovation Agent for Ireland: Mr. Pádraic Ó hUiginn, Tel +353 87 905 3806,
pohuiginn@tcbb.ie
Voor Nederland
REWIN Projecten, Breda, The Netherlands, http://www.rewin.nl/
 Bio-Innovation Agent for The Netherlands: Mr. Dennis van der Pas, Mob: + 31 (0) 6 513 599
94, D.vanderPas@rewin.nl
Voor het Verenigd Koninkrijk
The National Non-Food Crop Centre, York, UK, http://www.nnfcc.co.uk/
 Bio-Innovation Agent for UK: Mr. Davide Di Maio, +44 (0)1904 435182,
d.dimaio@nnfcc.co.uk

2. INTERREG North-West Europe Programma
BioBase4SME wordt voor 60% gefinancierd door het INTERREG NWE Programma. Dit programma
moedigt transnationale samenwerking aan om van Noord-West Europa een belangrijke economische
speler te maken en een aantrekkelijke plaats om te werken en te leven, een innovatieve, duurzame
en samenhangende regio. http://www.nweurope.eu/
3. Co-financiers van BioBase4SME zijn:

4. BioBase4SME Project Office:
BioBase4SME wordt gecoördineerd door Bio Base Europe Pilot Plant (Gent). Voor meer informatie,
quotes of interviews kan u contact opnemen met:
Dr Lieve Hoflack, Project Manager, tel: +32 (0)9 335 70 01, lieve.hoflack@bbeu.org
of
Katrien Molders, Communication Manager, tel: +32 (0)486 951 109, Katrien.molders@bbeu.org
of
Jouw Bio-Innovatie Agent (zie 1.)
of
http://www.nweurope.eu/BioBase4SME

