HEB JIJ EEN GOED IDEE
VOOR EEN NIEUW PRODUCT?
START DAN BIJ INNOGO!
www.innogo.org

✓coaching
✓financiering
✓sterk netwerk

Sybe Smit, Directeur
duurzame oesterkwekerij

Ben jij starter of mkb-ondernemer met een idee
voor een technische of biobased innovatie?
Start dan bij InnoGo!
InnoGo! helpt je op weg
InnoGo! helpt ondernemers met een goed idee voor een nieuw product op weg. Het team van InnoGo!
biedt begeleiding bij de beginfase van innovatie; van de ontwikkeling van een werkend prototype en
de opstart van een bedrijf tot aan een financierbaar businessplan.

“InnoGo! zorgt ervoor dat je een ‘go’ krijgt
voor jouw innovatieve idee!”
Ben jij een innovatieve ondernemer? Technisch of biobased?
InnoGo! richt zich op het ondersteunen van ondernemers die werken aan technische of biobased
innovaties. Onder technische innovaties verstaan we nieuwe producten of bedrijfsprocessen op basis
van bestaande of nieuwe technologieën. Innovaties die biobased zijn dragen bij aan de groene economie; de inzet van groene grond- en bouwstoffen. Zo helpt InnoGo! jaarlijks tientallen ondernemers
van uiteenlopende vakgebieden op weg, van ontwikkelaars van innovatieve ledverlichting tot een
ondernemer die een nieuwe bioplastic ontwikkelt. In onderstaand kader worden de aandachts
gebieden van InnoGo! verder toegelicht.

Van idee tot uitvoering
Doordat het team van InnoGo! over brede expertise beschikt kan zij ondersteuning bieden bij
onderzoekstrajecten en pilots, het opstellen van het businessplan, het ontwikkelen en in de markt
zetten van het product en eventuele (vervolg-)financiering.

Aandachtsgebieden Techniek
InnoGo! investeert in
verschillende aandachtsgebieden die bijdragen aan
economische en sociaal
maatschappelijke
uitdagingen. Wij dagen
ondernemers uit om actief
mee te denken binnen
deze aandachtsgebieden
en oplossingen aan te
dragen die innovatief zijn.
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InnoGo! heeft ons idee op weg geholpen
met coaching en een sterk netwerk
Zeewaar produceert de eerste duurzaam geteelde zeewierproducten van Nederlandse
oorsprong voor gebruik in de keuken. Er bestond tot voor kort geen zeewierteelt in
Nederland. Dat betekent dat Zeewaar deze nieuwe industrie vorm geeft door samen
met kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven de juiste technologieën,
machines en processen te ontwikkelen achter duurzame zeewierteelt.

Wat kan InnoGo voor jou betekenen?
Om jou op weg te helpen bij de ontwikkeling van jouw innovatie biedt InnoGo! verschillende vormen
van ondersteuning:
Financiering: InnoGo! biedt financiering in de vorm van een persoonlijke of zakelijke lening. De
hoogte van de leningen varieert van max. € 35.000,- voor starters tot max. € 50.000,- voor het mkb.
Coaching: InnoGo! fungeert als jouw sparringpartner en verbindt je aan ervaren mensen uit het
bedrijfsleven, specialisten binnen hun vakgebied.
Een sterk netwerk: het team introduceert je graag bij een breed netwerk uit het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid.

Maatwerk
Welke vorm van ondersteuning je nodig hebt is afhankelijk van jouw wensen en behoeften als
ondernemer. Zoek je met name financiering voor de ontwikkeling van een prototype of ben je juist op
zoek naar coaching? Op basis van het intake gesprek wordt bekeken of en op welke wijze InnoGo!
jou de optimale ondersteuning kan bieden.

InnoGo!: de verbindende factor op innovatiegebied in Zeeland
InnoGo! werkt nauw samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zeeland. Samen
hebben we de kennis en de middelen in huis om jouw ideeën verder te ontwikkelen. Ondernemers die
hebben deelgenomen aan het traject waarderen met name de rol van InnoGo! als onafhankelijke, niet
commerciële sparringpartner en verbinder.
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InnoGo! heeft mijn idee op weg geholpen
met financiering, coaching en een sterk netwerk
Het bedrijf Beeld Zegt Meer ontwikkelt trainingen met gebruik van beeldapplicaties,
bijvoorbeeld om sociale vaardigheden aan te leren. Om de effectiviteit ervan te kunnen
meten, ontwikkelde Dennis van Overbeeke een uniek volgsysteem waarmee cursisten
anoniem kunnen worden gevolgd. In de gezondheidszorg kunnen mensen door middel
van nieuwe media worden geholpen om beter te kunnen functioneren in de maatschappij.

Start vandaag!
Wil jij weten of je in aanmerking komt voor ons programma? Kijk dan of onderstaande
criteria op jou van toepassing zijn:
• Je hebt een innovatief idee. Innovatief wil zeggen dat je een uniek idee hebt
voor een nieuw product of productieproces;
• Het idee heeft potentie om uit te groeien tot een volwaardige business met
toekomstperspectief;
• Je bent een starter met een technisch innovatief idee of mkb-ondernemer met een
nieuwe biobased ontwikkeling;
• Je bent van plan een onderneming op te zetten en deze te vestigen in Zeeland of
je bedrijf is reeds gevestigd in Zeeland.

Selectieprocedure
Voldoe jij aan bovenstaande voorwaarden? Ga dan naar de website en meld je aan
via het inschrijfformulier. Na aanmelding volgt een intakegesprek met het team van
InnoGo!
Past jouw idee binnen onze doelstellingen? Dan begeleidt het team je op weg naar
een presentatie voor de screeningcommissie. Deze commissie bepaalt uiteindelijk of
je wel of niet wordt toegelaten als deelnemer van InnoGo! Word je toegelaten? Dan
gaan we samen aan de slag om jouw innovatieve plannen te realiseren.
Kijk op www.innogo.org voor meer informatie of neem contact op met het
projectteam.

Financiële partners
InnoGo! is een initiatief van NV Economische Impuls Zeeland en wordt mede
mogelijk gemaakt door:
• Provincie Zeeland
• NV Economische Impuls Zeeland

• Stichting ZIGZAG
• Rabobank (Zeeland)

Daarnaast werkt het team van InnoGo! nauw samen met verschillende partners
uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid.
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