Het Brabant Startup Fonds financiert kansrijke startende ondernemingen in Noord-Brabant
die innovatief en kennisintensief zijn. Het fonds helpt hen om van idee tot product-marktfit te
komen en (vervolg-)investeerders aan te trekken. Zo zorgt het Brabant Startup Fonds voor een
blijvende sociaal maatschappelijke en economische impact in de provincie Noord-Brabant.

Realisatie Brabant Startup Fonds
1 juli 2018 – 1 oktober 2020
Het Brabant Startup Fonds draagt bij aan:
Versterking, groei en vernieuwing

•	Norm multiplier
totale fondsfinanciering:

10

•	Realisatie:

miljoen
voor 3 jaar

5,5

37 fondsaanvragen:
Maatschappelijke opgaven

3,0

High-tech Systems & Materials
Life Sciences & Medische Technologie
(Agro)food
Biobased Economy
Maintenance
Logistiek

93%

van de leningen
is uitgezet in
topsectoren

1 juli 2018 - 1 oktober 2020

* Ambitie topsectoren: 90%

Maatschappelijke opgaven

Krachtige samenwerking
32 Toegekend

	1 juli 2018 tot 1 oktober 2020:

4 afgewezen

5,7 mln toekenningen

1 on hold

Beschikbaar: 4,3 mln

Effecten COVID-19

Onderverdeling toekenningen

Sinds het uitbreken van COVID-19 is het aantal aanvragen
met circa 50% afgenomen. De vermoedelijke oorzaak
ligt in de terughoudendheid van potentiële innovatieve
startups om daadwerkelijk te starten. Daarnaast blijkt
uit portfolio-onderzoek dat investeerders sinds maart
2020 terughoudend zijn om in innovatieve startups te
investeren. Tegelijkertijd is er in totaal € 40,5 miljoen
vervolgfinanciering door de startups in portfolio
gerealiseerd waarvan 75% in het 3e kwartaal 2020.

• Kennisinstellingen (KI)
•	Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs)

www.brabant.nl/startupfonds

•
•
•
•
•
•

Toekenningen in mln. EUR:

Technologische groei met
krachtige crossovers

Het aantrekken financiers

Topsectoren (inclusief cross-overs)

ROMs: 26

Duurzame Agro & Food ketens
Gezonder ouder worden
Slimme mobiliteit
Duurzame energie

93%

van de leningen is
uitgezet in maatschappelijke
opgaven
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* Ambitie maatschappelijke opgaven: 60%
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Vervolgfinanciering

40

KI: 6

•
•
•
•

Er is een totaalbedrag van € 40,5 miljoen
aan vervolgfinanciering door de startups
gerealiseerd.
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Mogelijk gemaakt door:

