THEMATIC PRIORITY:
RESOURCE AND
MATERIALS EFFICIENCY

Financiële voucher voor het toepassen van recyclaat
Bent u een MKB of een grotere onderneming in de kunststofverwerkende sector en wilt u gerecycled plastic
in uw productieketen introduceren of verhogen? Het onderzoeksinitiatief Di-Plast helpt u bij de uitvoering
van uw project en maakt uw bedrijf toekomstbestendig met gratis digitale tools en financiële vouchers!
Wij voorzien bedrijven van vouchers (zonder eigen risico) ter waarde van 1.000 euro tot 7.500 euro ter
ondersteuning van uw projectideeën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de
kunststofsector.
Er zijn drie soorten vouchers, die elk specifieke aspecten van uw projectideeën ondersteunen. De vouchers
helpen u om te werken met de digitale Di-Plast tools, dragen bij aan matchmaking tussen materialen en
leveranciers, geven u toegang tot specialistische kennis of leggen de basis voor concrete samenwerkingen. Zo
levert u een bijdrage aan uw bedrijf en een circulaire toekomst.

Wij ondersteunen u bij uw
zoektocht naar geschikte
samenwerkingspartners
om gerecyclede
kunststoffen in uw
productieproces te
introduceren.
Materiaaltests zijn mogelijk.

Realiseer uw projectideeën
voor het (toegenomen)
gebruik van gerecyclede
kunststoffen met behulp
van externe expertise.

Financier specifieke
aankopen om uw project te
concretiseren waarmee u
het gebruik van
gerecyclede kunststoffen in
uw waardeketen verhoogt.

Matching Voucher
Tot 1.000 €

Expertise Voucher
Tot 4.500 €

Chain Voucher
Tot 7.500 €

Reageer nu en verhoog het gebruik van recyclaat!
We nodigen compounders, verwerkers, recyclers, re-compounders, bedrijven die commercieel polymeerafval
produceren en distributeurs uit om contact met ons op te nemen. Ontdek hoe Di-Plast u kan helpen uw bedrijf
toekomstbestendig te maken!

U kunt de vouchers aanvragen via de officiële Di-Plast website: nweurope.eu/di-plast.
Vul het aanvraagformulier en de daarbij behorende documenten in. Vergeet hierbij de minimis-aangifte,
indien nodig, niet. Wanneer alle documenten zijn ontvangen, wordt uw aanvraag beoordeeld en nemen wij
contact met u op.
De vouchers zijn beschikbaar tot het budget op is en eindigt uiterlijk op 15.01.2022. De gesteunde projecten
moeten voor 15 april worden uitgevoerd.
Oost NL
Erik Plaggenmarsch
erik.plaggenmarsch@oostnl.nl
T: +31 618737805

www.nweurope.eu/di-plast

Neem contact
met ons op!

