POP 3
2019-2022
NOORD-BRABANT

Insectenkweek:
Training & Ondernemerscoaching
5-daagse training met een jaar praktische begeleiding
op basis van 80% subsidie en 20% eigen investering

Insectenkweek als nieuw verdienmodel
Bent u AGRARISCH ONDERNEMER in Noord-Brabant?
Bent u PIONIER in hart en nieren?
Heeft u RUIMTE en TIJD?
Bent u bereid om te INVESTEREN?
Spreekt ‘LOW-COST / LOW-TECH’ u aan?
Interesse? Meld u aan via onze website!
Toelatingseisen en aanvraagformulier: www.ngn.co.nl/pop3
Een adviescommissie beoordeelt de aanvraag, mogelijk met bedrijfsbezoek.

Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Wordt u de insectenkweker van de toekomst?

Bent u benieuwd of u de insectenkweker van de toekomst bent?
In één jaar tijd met een flinke dosis pioniersgeest van een lege
stal naar een onderneming in de insectensector.
Dit project biedt landbouwondernemers in Noord-Brabant met
(geschikte) agrarische bedrijfsruimte de kans om in een jaar tijd, onder
professionele begeleiding, om te schakelen naar een onderneming in de
insectensector. In dat jaar wordt de ondernemer middels een ‘hands-on’
training en persoonlijke begeleiding opgeleid in de insectenkweek. Aan
de hand van een opschalingsstrategie en businessplan maakt de ondernemer binnen het jaar de keuze of en hoe zijn toekomst in de insectensector eruit gaan zien.

Investering:
De ondernemer investeert middels een
eenmalig bedrag van € 2.600,- ex. BTW.
Dit is 20% van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de opleiding en begeleiding. De andere 80% is POP3-subsidie
van de provincie Noord-Brabant.

U ontvangt:
1-jarig begeleidingsprogramma, met o.a.
basiscursus insecten kweken, opstellen
business case en verschillende excursies.

Programma:
5-daagse basiscursus (13:3020:00 uur) met o.a.:
• Biologie insecten
• Kweekcondities
• Pionier- en ondernemer-

schap

• Financiering & subsidies
• Wet- en regelgeving

Studiegroep incl. excursies
Begeleiding bij:
• Opstarten kweek

Praktische, hands-on begeleiding bij het

• Eigen business case

opstarten van een eigen insectenkweek.

• Afzet productie

Projectuitvoering door NGN
www.ngn.co.nl
Bij vragen? Neem contact op met:
info@ngn.co.nl of +31 6 39002509

