
 

 

 

  

 

Factsheet POP3 Brabant – Samenwerking voor innovaties 
 

Samenwerking voor innovaties in het kader van openstelling en exploitatie van 

testfaciliteiten 

 Paragraaf 3 van hoofdstuk 2 (Maatregelen) in de Subsidieregeling POP3 Brabant 

 Totaal beschikbare subsidie: € 2 miljoen 

→ Subsidiepercentage = 40-70% 

→ Min. subsidie = € 100.000. Max. subsidie = € 250.000 

→ Max. projectduur = 3 jaar 

→ Digitaal indienen projectvoorstellen van 2 november t/m 11 december 2015 via 

www.stimulus.nl (onder POP3 Brabant – aanvragen/beheren). 

 

Doel 

Met deze openstelling worden agrarische ondernemers gestimuleerd hun bedrijfsfaciliteiten 

open te stellen voor derden om innovaties te ontwikkelen en te testen. MKB ondernemers in 

de agrofoodsector hebben weinig mogelijkheden om hun nieuwe vindingen en ideeën te 

testen in een ‘real life’ omgeving. Daarnaast hebben zij niet altijd toegang tot 

specialistische kennis en partners. Dat zijn belemmeringen tussen innovatie en markt. Toch 

zijn er voldoende (agrarische) bedrijven in Noord-Brabant die eigen faciliteiten beschikbaar 

willen stellen voor anderen. Het opzetten of toegankelijk maken van deze faciliteiten vormt 

de brug tussen kennis en technologie, tussen het onderzoek enerzijds en de landbouwers en 

bedrijven, anderzijds. De testfaciliteit draagt hiermee bij aan de bevordering van de 

productiviteit en duurzaamheid in de landbouw en innovatie en modernisering van de 

agrarische sector. 

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Subsidie wordt verstrekt voor projecten gericht op het openstellen en exploiteren van een 

testfaciliteit door een samenwerkingsverband. Een testfaciliteit is een fysieke of niet-fysieke 

omgeving, bijvoorbeeld een stal, laboratorium of een machine, waar bedrijven hun nieuwe 

producten of diensten testen. Deze diensten of producten zijn in de ontwikkelfase en moeten 

op technologische innovatie of marktinnovatie worden getoetst. Testfaciliteiten bieden 

faciliteiten en kennis waardoor de nieuwe vindingen sneller op de markt kunnen  worden 

gebracht. U kunt aan verschillende testen denken:  

- het is mogelijk dat met behulp van een testfaciliteit nieuwe producten of technologieën 

aan een praktijktest worden onderworpen; 

- ook kan een product bij een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld zieken of dieren, worden 

getest; 

- onder marktinnovatie kunt u ook denken aan innovatie in business concepten. 

 

Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. 

 

Specifieke voorwaarden 
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De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 

2.3.4 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. Een voorbeeld is de voorwaarde dat de subsidie 

bedoeld is voor een samenwerkingsverband, opgericht voor het project, dat een testfaciliteit 

opzet of een bestaande testfaciliteit toegankelijk maakt. Daarbij moet het 

samenwerkingsverband uit tenminste twee partijen bestaan, waarvan één landbouwer of 

een organisatie die de landbouw vertegenwoordigt. Tevens moet de testfaciliteit 

beschikbaar zijn voor andere bedrijven of kennisinstellingen dan de aanvrager, moet de 

testfaciliteit in Noord-Brabant liggen, moet de openstelling ervan ten goede komen aan het 

platteland of de agrarische sector en moet de toegevoegde waarde van de testfaciliteit voor 

innovatie van de Brabantse agrofood in het projectplan worden aangetoond. 

 

In artikel 2.3.11 is daarnaast de verplichting opgenomen dat de subsidieontvanger de 

verplichting heeft om de resultaten van het project te verspreiden. 

 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in Hoofdstuk 1 (Algemeen) van de 

Subsidieregeling POP3 Brabant en in de bovenliggende wetgeving waaronder Algemene 

Subsidieverordening Brabant (Asv), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Europese 

Verordeningen. Een concreet voorbeeld uit de subsidieregeling is de verplichting dat binnen 

twee maanden na ontvangst van de beschikking wordt gestart met de projectactiviteiten. 

 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 

Conform de Subsidieregeling POP3 Brabant bedraagt de minimale subsidie € 100.000. Het 

subsidiebedrag wordt berekend op basis van de subsidiabele kosten van het project. Daarbij 

wordt onderscheid gemaakt tussen kosten voor coördinatie van een samenwerkingsverband 

en verspreiding van de resultaten van het project enerzijds en overige projectkosten. De 

subsidie bedraagt 70% van de kosten voor coördinatie en verspreiding van de resultaten van 

het project. Aanvullend hierop wordt subsidie berekend op basis van 40% van de overige 

kosten van het project. De maximale subsidie bedraagt € 250.000.  

 

Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking komen in relatie tot de 

openstelling ‘Samenwerking voor innovaties’ is opgenomen in artikel 2.3.5 van de 

Subsidieregeling POP3 Brabant.  

 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 

Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure om 

kwaliteitsbeoordeling van de aanvragen mogelijk te maken. Hierbij vindt de projectselectie 

per openstelling plaats op basis van kwaliteit. 

 

De selectiecriteria die van toepassing zijn op de openstelling ‘Samenwerking voor innovaties’ 

zijn opgenomen in artikel 2.3.9 van de subsidieregeling POP3 Brabant. Elke projectaanvraag 

moet, wil deze in aanmerking komen voor subsidie, een minimum puntentotaal van 14 scoren 

op de volgende onderdelen: 

- verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, 

met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie; 

- versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het 

verminderen van marktfalen; 
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- maatregelen die leiden tot een gesloten kringloop;  

- verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderen van risico voor de 

volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier; 

- het project is gericht op minimaal één van de volgende thema’s uit het 

Innovatieprogramma Agrofood Brabant 2020: het creëren van klantwaarde; het 

ondernemen in lokale netwerken; de crossover tussen voeding en gezondheid; de 

crossover tussen agrofood en duurzame technologie; en/of de crossover tussen agrofood 

en biobased economy. 

- aantal partners uit het samenwerkingsverband dat statutair in de provincie Noord-Brabant 

gevestigd is 

- kwaliteit projectplan; 

- kosteneffectiviteit. 

 

Proces van aanvraag tot beschikking 

Tot uiterlijk 11 december 2015, 23:59 uur kunnen aanvragen worden ingediend. Daarna is 

indiening of aanvulling niet meer mogelijk. Aangeraden wordt echter om aanvragen zo vroeg 

mogelijk en niet pas op het laatste moment in te dienen. 

 

Stimulus Programmamanagement controleert binnengekomen aanvragen op 

ontvankelijkheid en bericht hierover richting aanvrager. Vervolgens is het tot en met 

uiterlijk 11 december mogelijk om aanvragen aan te vullen. Laat indienen verkleint de kans 

op tijdige terugkoppeling van de controleresultaten. De verantwoordelijkheid voor tijdige, 

volledige en juiste indiening van aanvragen ligt volledig bij de aanvrager. 

 

Alleen ontvankelijke aanvragen, aanvragen die volledig zijn ingediend en die voldoen aan de 

subsidievereisten zoals genoemd in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 

3 Noord-Brabant 2014-2020, worden in behandeling genomen.  

 

Alle ontvankelijke aanvragen worden getoetst op financieel-technische zaken op basis van 

het aanvraagformulier en de (verplichte) bijlagen. Deze aanvragen worden daarnaast 

kwalitatief beoordeeld en gerangschikt op basis van de selectiecriteria (zie artikel 2.3.9 van 

de Subsidieregeling POP3 Brabant).  

 

Nadat de ontvankelijke aanvragen zijn gerangschikt zal Stimulus Programmamanagement de 

financieel-technische toets verder afronden. Naar aanleiding van deze toets is het mogelijk 

dat vragen worden uitgezet bij de aanvragers. Na tijdige en afdoende beantwoording van 

deze vragen, worden de gerangschikte aanvragen behandeld op volgorde van puntenaantal 

beginnend bij de aanvraag met de meeste punten.  

 

De aanvragen die binnen de subsidieplafond vallen en voldoen aan de voorwaarden voor 

subsidie ontvangen een subsidiebeschikking. Aanvragen die buiten het subsidieplafond 

vallen, kwalitatief onvoldoende zijn of niet voldoen aan de voorwaarden voor subsidie 

ontvangen een afwijzingbeschikking. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na 

afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor subsidie. 
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Meer informatie 

Kijk op de website www.stimulus.nl voor uitgebreide informatie. Voor meer informatie over 

de openstelling ‘Samenwerking voor innovaties’ kunt u terecht bij Stimulus 

Programmamanagement, via 040 237 01 00 of info@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting. Voor de volledigheid moet u kennisnemen van de 

subsidieregeling. U kunt geen rechten ontlenen aan deze factsheet.  
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