Q&A Voucherregeling van Samen Tegen Voedselverspilling
Doelgroep:

•
•

Deze voucherregeling is uitsluitend bedoeld voor bedrijven.
Bedrijven uit de hele voedselketen en van verschillende omvang kunnen meedoen aan de
voucherregeling: multinational, groot bedrijf, MKB(+), sociale onderneming en startup.

Aanvraag

•

•
•
•
•

Het bedrijf dat de voucher aanvraagt, is stakeholder van Samen Tegen Voedselverspilling of
wordt aangedragen door één van de volgende partners van de stichting, namelijk: Rabobank,
Wageningen University & Research, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Ministerie van
LNV, Gemeente Meierijstad, Provincie Noord-Brabant, Alliantie Verduurzaming Voedsel, MVO
Nederland, RVO.nl of Food Tech Brainport.
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Het
aanvraagformulier staat op: https://samentegenvoedselverspilling.nl/bedrijven/voucherregeling/
Bij vragen kan contact opgenomen worden met: office@samentegenvoedselverspilling.nl
Na toetsing aan de voorwaarden ontvang je een reactie op je aanvraag.
Indien je aanvraag akkoord is, ontvang je de toekenning via een brief per mail.

Proces

•
•
•

Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het volledige aanvraagformulier ontvang je een
ontvangstbevestiging.
Er is een maximum budget beschikbaar per jaar. Als het jaarlijkse budget voor 2021 is uitgeput,
wordt de regeling gesloten en in 2022 heropend. We streven er naar binnen 1 maand uitsluitsel
te geven over toekenning.
We streven naar 20 tot 30 vouchers per jaar.

Wat zijn de criteria die bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor de voucher?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Eigenaarschap bij het bedrijf (private partijen) - alleen een bedrijf kan de voucher aanvragen.
Het innovatieve karakter van de aanvraag.
Het primaire doel van de innovatie is om voedselverspilling te voorkomen en/of reststromen
optimaal te verwaarden. NB: De voucher kan betrekking hebben op alle treden van de Ladder
van Moerman.
De voucher kan ingezet worden voor de expertise van WUR of andere gelieerde
kennisinstellingen (hierbij wordt de definitie van RVO aangehouden om te bepalen wat een
kennisinstelling is: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/definitie-kennisinstelling-mitregeling ), gespecialiseerde consultancybureaus, solutionproviders, investeringen in pilots bij
en/of proefopstellingen, inhuur engineering capaciteit, business case validaties enz.
De potentiële impact en onderbouwing hiervan. Zie ook het aanvraagformulier - bijv. de
geschatte omvang van de stroom - en voorbeelden van afgeronde vouchertrajecten.
Duidelijke omschrijving hoe de voucher bijdraagt aan de innovatie. Inzicht in de rest van de
financiering in het geval de aanvraag een onderdeel is van een groter geheel.
Binnen 1 jaar wordt gestart met de implementatie van de oplossing.
Resultaten van de opbrengst t.a.v. vermindering voedselverspilling worden gedeeld met Samen
Tegen Voedselverspilling en Rabobank.
Zes maanden na de implementatie volgt een evaluatiegesprek met een vertegenwoordiger van
Samen Tegen Voedselverspilling.

Kosten

•
•
•
•
•
•

De voucher vergoedt de helft van de kosten van het project, de andere helft draagt het bedrijf
zelf bij waarvan tenminste 50% in cash.
Verdeling inleg bedrijf in kind / cash: max. 50% van de inleg van het bedrijf dat de voucher
aanvraagt, mag in kind zijn. Bijvoorbeeld: Project met een omvang van 20k (Voucher: 10k en
Inbreng bedrijf: 5k cash + 5k in kind)
De waarde van de voucher is minimaal € 5.000 en maximaal € 17.500 (incl. btw).
Toekenning van de hoogte van de voucher is mede afhankelijk van het op dat moment resterend
budget.
Kosten die niet aantoonbaar gerelateerd zijn aan de realisatie van de innovatie, kunnen niet
worden ondersteund via deze regeling.
Aan het einde van het project levert het bedrijf een beknopt inhoudelijk verslag van max. 2 A4
aan. Dit betreft een financieel verslag met een (directie-)verklaring van de gemaakte kosten en
overzicht van de in kind uren (Excel), incl. bewijsstukken en betaalbewijzen van de gemaakte
kosten.

