
FOOD FrOm FOOD
Plant baseD PrODuct innOvatiOn

Food from Food is gefinancierd binnen het interreg programma vlaanderen-nederland, het grensover-
schrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun aan het europees Fond voor regionale Ontwik-
keling. www.grensregio.eu Food from Food wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie noord brabant, 
Provincie limburg, ministerie van economische Zaken Provincie Oost-vlaanderen en Provincie antwerpen. 

cOntact inFOrmatie
www.foodfromfood.eu 
info@foodfromfood.eu 

 #foodfromfood

 https://www.linkedin.com/groups/13512633
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Partners FOOD FrOm FOOD
•	 Brainport	Development
•	 Flanders’	FOOD
•		 	Food	Tech	Brainport
•		 	Bodec	BV
•		 	Van	Rijsingen	Groep
•		 	Brightlabs

•		 	ILVO
•		 	Fi&S
•		 	Groentenhof
•		 	HAS	Hogeschool
•		 	Innovatiesteunpunt



FOOD FrOm FOOD OnZe Diensten 

Ideeën

	 •	 	Inspiratiedagen	over	trends	in	de	
markt en de vraag naar producten 
op basis van plantaardige  
grondstoffen;

	 •	 	Online	database	met	aanbieders	
van plantaardige nevenstromen;

	 •	 	Technologie-aanbod	met	 
testfaciliteiten in nederland en 
belgie.

Potentiële businesscases en  
nieuwe samenwerkingen

	 •	  samenstellen van potentiële  
business cases op basis van vraag, 
aanbod en beschikbare  
technologie; 

	 •		 	Grensoverschrijdend	netwerk	
belgie/ nederland, bestaande uit 
voedingsmiddelen industrie,  
agrarische bedrijven en  
technologie leveranciers;

	 	•	 	Advies	en	ondersteuning	bij	het	
opzetten van een haalbaarheids-
studie of innovatieproject en het 
matchen met potentiële  
samenwerkingspartners.

Test het uit
	 •	 	Financiële	en	praktische	 

ondersteuning bij demonstratie- en 
pilottesten;

	 •	 	Product-	en	procesontwikkeling	en	
analyse bij testfaciliteiten.

Deelname

Het	project	loopt	van	1	januari	2017	tot	 
31	december	2019.	Projecten	kunnen	 
worden	ingediend	vanaf	1	juni	2017	tot	 
31	oktober	2018.	Binnen	Food	from	Food	
worden	20	projecten	gefinancierd	met	een	
budget	van	40.000	euro	per	project.	 
voor meer informatie over voorwaarden,  
richtlijnen en de verschillende testfaciliteiten 
ga naar www.foodfromfood.eu

Idee

Procesopzet

Testen

Opschaling
Markt
introductie

Het	project	Food	from	Food	stimuleert,	ondersteunt	en	versnelt	innovaties	in	
de agro- en voedingsmiddelenindustrie op het vlak van verwaarding van 
plantaardige nevenstromen tot voedings middelen. Food from Food is 
 een grensoverschrijdend project van interreg vlaanderen-nederland en 
ondersteunt zowel op financieel als praktisch gebied.

Ben je op zoek naar nieuwe 
product ideeën? 

Wil je meerwaarde bieden aan 
plantaardige nevenstromen?
 
test jouw product en proces in één 
van onze faciliteiten, vergroot jouw 
markt tot over de landsgrenzen en 
maak gebruik van het fonds dat 
Food from Food biedt.


