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Steunt innovatieve projecten die belangrijk zijn voor de toekomst van de land- en tuinbouw

LTO Noord Fondsen, waartoe de Stichting Steunfonds LTO Noord en de Stichting Fonds Ontwikkeling
Duurzame Land- en Tuinbouw behoren, steunen de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve projecten.
Initiatiefnemers kunnen verzoeken om een financiële bijdrage uit LTO Noord Fondsen. Deze aanvragen
worden beoordeeld aan de hand van de vijf resultaatgebieden. De hoogste prioriteit ligt hierbij in het
bijzonder op de eerste drie resultaatgebieden, waarbij een grote nadruk ligt op het eerste resultaatgebied,
‘Versterking van de marktpositie’. De belangrijkste invalshoeken hierbij zijn marktversterking, vernieuwing
(innovaties), maatschappelijke positie en profilering van de sector.
De resultaatgebieden (in volgorde van prioriteit):

I Versterking marktpositie:
a.

b.

c.

T oegevoegde waarde realiseren door bewerking,
verwerking en/of vermarkten van producten
Realiseren van een medebepalende en
evenwichtige positie voor de producent
in de keten
Gericht op productontwikkeling en
markt-/productcombinaties op basis
van marktonderzoek

II Duurzame ontwikkeling platteland in relatie tot

de positie van de land- en tuinbouw:
a. Land- en tuinbouw in combinatie met
‘omgevingsproductie’, in de vorm van natuur
en landschap en/of water
b. Land- en tuinbouw in combinatie met
‘dienstverlening’, zoals recreatie en toerisme,
educatie, zorg en vermaak

III Duurzame bedrijfsvoering:

a. Certificering bedrijfssystemen
b.	Reductie milieubelasting en veiligheidsrisico’s
c. Gericht op dierenwelzijn
d.	Verantwoorden arbeidsomstandigheden voor
werknemers op het bedrijf
e.	Maatschappelijke acceptatie van productiewijze

IV Versterking kennis en ondernemersvaardigheden:

Dit resultaatgebied heeft een lage prioriteit.
Er kan worden nagegaan of er koppelingen mogelijk
zijn met andere fondsen en/of instanties.

V Versterking sociaaleconomische positie ondernemer
en bedrijf:
Dit resultaatgebied heeft een lage prioriteit.
Er kan worden nagegaan of er koppelingen mogelijk
zijn met andere fondsen en/of instanties.

Willekeurige voorbeelden van projecten die
LTO Noord Fondsen ondersteund heeft:
• Pootgoedacademies
• Ziekzoekrobot in de tulpen
• Boer zoekt Markt
• Boerderijschool
• Quality Time stal
• Proefproject Willem en Drees
• VarkensNET
• PaardenNET
• Diverse duurzame energieprojecten
• Optimale verlichting melkveestallen
• Courage
• Weerbaar vee
• Virusarme teelt vaste planten
• Canadian Bedding
• Agrotoerisme Nederland BV
•	Grootschalig Boeren in een Kleinschalig
Landschap

Doe onderstaande test om te controleren of u kans
maakt op een bijdrage van LTO Noord Fondsen.

Test
* Het initiatief versterkt de positie in de markt door:
- meerwaarde aan het product te geven of
- verlaging van de kostprijs door samenwerking ja/nee
* Het initiatief versterkt het platteland door een
combinatie van land- en tuinbouw met
- aanvullende opbrengsten uit natuur, landschap
of water of
- nevenactiviteiten als recreatie, zorg en educatie of
- duurzame energieproductie
ja/nee
* Het initiatief is vernieuwend

ja/nee

* Er is sprake van samenwerking tussen minimaal
drie ondernemers
ja/nee

Doe de test!
Heeft u een innovatief idee, maar onvoldoende
geld om het uit te voeren? Informeer eens bij LTO
Noord Fondsen of u een financiële bijdrage kunt
krijgen voor uw plan. Versterkt uw projectidee de
positie van boeren of tuinders en heeft uw idee
een collectief karakter dan maakt u kans om voor
een bijdrage in aanmerking te komen.

* U en de andere initiatiefnemers investeren en
dragen risico
ja/nee

Heeft u bovenstaande vragen met ja beantwoord
dan is de kans groot dat uw initiatief in aanmerking
komt voor een bijdrage vanuit LTO Noord Fondsen.

