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Opsteker voor agri- en zuivelbedrijven 
 
Leden van het Dutch Dairy Centre in Leeuwarden kunnen aanspraak maken op 
subsidie om export, kennis en innovatie te vergroten. Het Dutch Dairy Centre en de 
provincie Fryslân hebben de regeling samen opgesteld. Beide stellen € 75.000 
beschikbaar voor de periode van één jaar. Bij succes wordt de regeling verlengd. 
Aanvragen indienen kan vanaf medio juli.  
 
Gedeputeerde Johannes Kramer: ‘‘De subsidieregeling draagt eraan bij dat meer bedrijven 
zich gaan aansluiten bij Dairy Valley. En dat daardoor zoveel mogelijk agri- en 
zuivelbedrijven bij elkaar gebracht gaan worden. Op die manier creëren we in Fryslân een 
kloppend hart voor de agri- en zuivelsector waarbij bedrijven door samenwerking onderling 
hun export ervaringen uitwisselen en elkaar verder helpen met innoveren.’’ 
 
Dairy Valley 
Fryslân heeft een sterke landbouw, agri en zuivelsector en wil deze positie graag verder 
versterken. Dairy Valley moet daarbij helpen. Dairy Valley is hét netwerk en de regio waar 
kennis, onderzoek en bedrijven samenwerken.  
 
Voorwaarden 
Er zijn verschillende activiteiten waarvoor bedrijven subsidie aan kunnen vragen. Denk 
hierbij aan het in contact komen met nieuwe binnen- en buitenlandse partners of klanten. 
Maar ook het volgen van een training of cursus. Of het testen van een bestaand of nieuw 
product. De maximale subsidie is 50 procent van de totale kosten en varieert per 
aangevraagde activiteit tot een maximum van € 10.000,-.  
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Opstekker foar Agri- en Suvelbedriuwen 
 
Leden fan it Dutch Dairy Centre yn Ljouwert kinne oanspraak meitsje op subsydzje om 
eksport, kennis en ynnovaasje te fergrutsjen. It Dutch Dairy Centre en de provinsje 
Fryslân ha tegearre de regeling opsteld. Beide stelle € 75.000 foar in perioade fan ien 
jier beskikber. By sukses wurdt de regeling feringd. Oanfragen yntsjinje kin fan medio 
july ôf.  
 
Deputearre Johannes Kramer: ‘’De subsydzjeregeling makket dat mear bedriuwen harren 
oanslúte by Dairy Valley, en dat dêrtroch safolle mooglik agri- en suvelbedriuwen by elkoar 
brocht wurde. Sa meitsje we yn Fryslân in klopjend hert foar de agri- en suvelsektor dêr’t 
bedriuwen troch gearwurking ûnderinoar harren eksport ûnderfinings útwikselje en elkoar 
fierder helpe kinne mei ynnovearjen.  
 
Dairy Valley 
Fryslân hat in sterke lânbou, agri- en suvelsektor en wol dy posysje graach fierder 
fuortsterkje. Dairy Valley moat derby helpe. Dairy Valley is it netwurk en de regio dêr’t 
kennis, ûndersyk en bedriuwen yn gearwurkje. 
 
Betingsten 
Der binne ferskate aktiviteiten dêr’t bedriuwen subsydzje foar oanfreegje kinne. Tink oan it yn 
kontakt kommen mei nije binnen- en bûtenlânske partners en klanten,  of it folgjen fan in 
training of kursus. Mar ek it testen fan in besteand of nij produkt. It maksimale subsydzje is 
50 prosint fan de totale kosten en fariearret ôfhinklink fan de oanfrege aktiviteit oant in 
maksimum fan € 10.000,-. 
 


