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Provinciale subsidie voor duurzaam innoveren 
 

De provincie Gelderland stelt vanaf 17 april subsidie 

beschikbaar voor duurzaam innoveren in diverse sectoren 

waaronder de Agri en foodsector. De subsidie ondersteunt 

mkb-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen 

problemen aanlopen. Er is voor Gelderland in totaal € 1,5 

mln beschikbaar voor deze regeling. Lees meer hierover op 

https://www.gelderland.nl/8653-MIT-haalbaarheid 

  

Later dit jaar volgt een openstelling voor MIT R&D 

Samenwerkingsprojecten. Dat is een tenderregeling, die van 

2 juli tot en met 6 september 2018 open is. Hiervoor is € 3,5 

mln beschikbaar. 

  

Nadere info hierover is vanaf begin mei te vinden op: 

https://www.gelderland.nl/Subsidies#jumpS en op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2018-

2238.html (zie artikel 6.12a). 
 

   

 

 

 

   

De mmmEggies kunnen extra girlpower gebruiken 
 

De mmmEggies, opgericht in 2014 door vijf 

legpluimveehoudsters, is een groep 

actieve  legpluimveehoudsters die het Nederlandse ei 

promoten. Of het nu een kolonie-, scharrel-, bio- of vrije 

uitloopei is: ze promoten alle eieren. 

Marjan van de Vis, legpluimveehoudster uit Voorthuizen en 

woordvoerster van de mmmEggies: “Het promoten van de 

gezondheid van het ei bij de consument staat voor de 

mmmEggies op nummer 1. Dat doen we via social media en 
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door consumenten op te zoeken tijdens evenementen om te 

vertellen wat voor mooi product wij als Nederlandse 

pluimveehouders produceren.” 

  

Hulp-mmmEggies voor ondersteuning bij evenement of beurs 

zijn ook van harte welkom. Heb je interesse? Mail naar 

info@mmmeggies.nl. Voor meer informatie kijk op 

www.mmmeggies.nl  en www.blijmeteenei.nl of lees meer 

hierover op: 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-

mmmeggies-zij-aan-zij-samen-sterk-voor-het-nederlandse-ei 
 

   

 

 

 

 

   

 

Trainingen in Indonesië 
 

In de week van 9 tot 13 maart zijn er in Sulawesi , indonesie 

verschillende trainingen gegeven waarbij ook installatie van 

nieuwe technieken aan de orde kwam evenals het werken 

met de nieuwe technieken en dierwelzijn en 

voedselveiligheid. Medio april staan er nieuwe trainingen op 

het programma. Lees meer hierover op lees meer 

hierover  https://www.poultryexpertisecentre.eu/news/2018

-training-on-broiler-farm-management 
 

 

  

 

 

 

 

   

 

AGENDA 
 

• pluimveesymposium vlees 16 mei 2018 

• Pluimveesymposium Leg 17 mei 2018 

• 20 tot en met 22 juni : VIV in Utrecht 

• 15 september thema-avond pluimveeweb met als thema : 

voeding 
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