Innovatiefonds Brabant

Brabant wil tot de Europese innovatietop behoren. Met het Innovatiefonds wil de provincie samen met private
investeerders zorgen voor de nodige financiering van innovatieve mkb-ondernemers. Het fonds richt zich met
name op de Brabantse topclusters hightech, life science en medtech, biobased economy, agrofood, logistiek en
maintenance en op maatschappelijk relevante innovaties.
Hoe werkt het fonds?
Mede door de financiële crisis kunnen innovatieve ondernemers moeilijk risicodragend kapitaal krijgen bij banken
en investeerders. Hierdoor mist Brabant kansen en zijn groeimogelijkheden beperkt. De provincie neemt het
initiatief om zo ook andere private investeerders te stimuleren om te investeren in risicovolle innovatieve mkb’s. Dit
gebeurt door samen met andere investeerders nieuwe fondsen op te zetten of door rechtstreeks in bedrijven te
investeren. Zowel startende bedrijven als doorgroeiende innovatieve mkb-ondernemers komen in aanmerking.
Ambitie van het Innovatiefonds Brabant
• Bijdragen aan maatschappelijke opgaven (gezond ouder worden, duurzame agrofoodketens, slimme
mobiliteit en duurzame energie) middels innovaties.
• Versterken van technologische groei in Noord-Brabant middels krachtige, innovatieve topclusters en crossovers van topclusters.
• Verleiden van andere (private) financiers om zo veel mogelijk geld beschikbaar te krijgen voor innovatieve
mkb-ondernemers in Noord-Brabant.
• Sluiten van de keten van financieringsmogelijkheden voor alle levensfasen van innovatieve mkb’s in de
topclusters van Noord-Brabant.
Omvang en structuur van het fonds
Het Innovatiefonds Brabant heeft een omvang van € 125 miljoen en is ondergebracht bij de Brabantse
OntwikkelingsMaatschappij (BOM). De middelen in het fonds zet de BOM revolverend in. Dat wil zeggen dat
het kapitaal moet worden terug verdiend zodat het opnieuw ingezet kan worden in andere innovatieve bedrijven.
Het geld stroomt uiteindelijk weer terug in het fonds zodat het sluit na maximaal 24 jaar. Elke 4 jaar is er een
evaluatie over de voortgang en resultaten van het fonds.
Welke projecten komen in aanmerking?
Met name bedrijven uit de volgende topclusters komen in aanmerking:
• Biobased Economy
• High Tech Systems en Materialen
• Maintenance
(inclusief Solar en Automotive)
• Logistiek
• Life Sciences &Health
• (Agro)food
Het gaat daarbij om ondernemingen die daadwerkelijk vanaf het begin laten zien dat ze een verschil kunnen
gaan maken.
Meer informatie
www.brabant.nl/investeringsfondsen ; www.bom.nl/fondsen-brabant

