
 

 

Factsheet 
POP3 Brabant 
 

Doel 
De openstelling is gericht op het ontwikkelen, valideren en 

verfijnen van innovaties waarbij de kennis en innovatie 

praktijkrijp worden gemaakt voor brede toepassing ervan in de 

praktijk van de landbouw en agrofood. Deze innovaties dragen 

bij aan de overgang van een op enkel kostenreductie gerichte 

productie naar een agrarische bedrijfsvoering waar 

toegevoegde waarde en integrale duurzaamheid centraal staan. 

 
Het gaat om projecten met meerdere partners in een 

samenwerkingsverband die na honorering van de 

subsidieaanvraag automatisch onderdeel vormen van het 

Europees netwerk voor Innovatie (Europees Innovatie 

Partnerschap; EIP). Dit netwerk dient voor internationale 

kennisuitwisseling over innovaties. Daarmee kunnen de 

verschillende projecten van elkaars kennis en ervaring 

profiteren voor versnelling van het innovatieproces. 

 

Waarvoor kan subsidie worden 
aangevraagd? 
Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een 

innovatieproject. Deze openstelling is op hoofdlijnen  

vergelijkbaar met de openstelling van dezelfde paragraaf in het 

voorjaar van 2019. Het sluit aan op het innovatiebeleid  

binnen het programma Landbouw en Voedsel. Met de 

openstelling kunnen m.n. projecten van de Brabantse  

proeftuinen worden gesteund, zoals voor precisielandbouw, 

robotisering, de ontwikkeling van nieuwe vormen van 

landbouwproductie, stal- en ketenconcepten, en voor natuur 

inclusieve kringlooplandbouw (incl. biologische landbouw). In 

deze openstelling is er meer ruimte voor 

communicatieactiviteiten in het project om de resultaten 

voldoende en vroegtijdig met de sector te kunnen 

communiceren voor toekomstige brede toepassing van de 

innovatie. 

 

Voor wie? 
Subsidie kan worden aangevraagd door 

samenwerkingsverbanden (waarvan minimaal één landbouwer) 

die na honorering van de subsidie Operationele Groepen 

worden genoemd in het kader van het Europees Innovatie 

Partnerschap. 

 

Specifieke voorwaarden 
De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze open- 

stelling zijn opgenomen in artikel 2.5.5 van de Subsidie- 

regeling. Zo moet het project bijdragen aan de volgende drie 

onderstaande thema’s: 

 

▪ Loket open: 29 april 2021 (09.00 uur) t/m 10 juni 2021 (17.00 uur) 
▪ Digitaal indienen via de webportal van Stimulus 

Programmamanagement. 
 

▪ Paragraaf 5 van Hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant 
▪ Totaal beschikbare subsidie: € 2.000.000  
▪ Subsidiepercentage: 

o Bij activiteiten gericht op handel in en voortbrenging van 
landbouwproducten. Afhankelijk van kostensoort 40% of 70% van de 
subsidiabele projectkosten  

o Bij overige activiteiten afhankelijk van grootte onderneming en wijze 
van samenwerking tussen 25% en 60% van de subsidiabele 
projectkosten 

▪ Min. subsidie = € 100.000, Max. subsidie = €  500.000 
▪ Max. projectduur = Drie jaar vanaf datum verleningsbeschikking 

 

Samenwerking voor innovaties i.h.k.v. EIP  
t.b.v. agrofood 
 
 

 

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_21.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_21.html
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Noord-Brabant/377683/CVDR377683_21.html
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1. Verschuiving van de kostenreductie naar 

meerwaardestrategie; 

2. Bijdragen aan kringlooplandbouw, minder emissie van 

milieubelastende stoffen en klimaatmitigatie; 

3. Behoud en versterking van de biodiversiteit. 

 

En aan ten minste één van de volgende twee thema’s: 

1. Beter beheer van productierisico’s, klimaatadaptie, 

versterking van de positie van de primaire producent in de 

handelsketen of het verminderen van marktfalen; 

2. Verbetering van dierenwelzijn en volksgezondheid, of 

verbetering van de omgevingskwaliteit. 

 
Hoeveel subsidie kunt u aanvragen? 
Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de totale 

subsidiabele kosten van het project, waarbij het 

subsidiepercentage afhankelijk is van de activiteit, kostensoort, 

grootte van de onderneming en wijze van samenwerking, met 

een bandbreedte tussen 25% en 70% van de subsidiabele 

projectkosten. Conform de Subsidieregeling POP3 Noord-

Brabant bedraagt de minimale subsidie € 100.000 en de 

maximale subsidie € 500.000. 

 

Informatie over welke kosten wel en welke niet voor subsidie in 

aanmerking komen bij deze openstelling is opgenomen in artikel 

2.5.6 van de Subsidieregeling POP3 Brabant. 

 

Projectselectie op basis van 
kwaliteitsbeoordeling 
Alle POP3-openstellingen volgen een zogenaamde 

tenderprocedure. Hierbij vindt de projectselectie 

per openstelling plaats op basis van kwaliteit. Alleen de beste 

projecten worden gehonoreerd. De selectiecriteria die van 

toepassing zijn op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 

2.5.11 van de Subsidieregeling. 

 

Projectaanvraag en begroting 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u een 

aanvraag, projectplan en begroting in, samen met enkele 

verplichte bijlagen. U kunt gebruik maken van formats die 

beschikbaar zijn op de website van Stimulus.   

Hoe dient u een projectaanvraag in? 
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal ingediend 

worden via de webportal van Stimulus Programmamanagement.  

Een handleiding voor de webportal vindt u op de website van 

Stimulus onder documenten.  

 

Let op! In de webportal dient u via eHerkenning in te loggen 

(betrouwbaarheidsniveau EH2+). Indien u niet beschikt over een 

KvK-nummer kunt u een Stimulus POP3 account aanmaken. Klik 

hiertoe op aanmaken bij Inloggen met POP3-account op de 

webportal. Mocht u nog geen eHerkenning hebben, houdt dan 

rekening met minimaal 2 – 3 werkdagen om dit aan te vragen. 

 

Hoe verloopt het proces van aanvraag tot 
beschikking? 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de 

beoordeling van de projectaanvragen van start. In deze 

infographic ziet u welke stappen worden ondernomen voordat 

uw projectaanvraag is beoordeeld. Binnen 22 weken na afloop 

van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw 

aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikking. 

 
Handige documenten 
POP3 Regelgeving 

▪ Geconsolideerde subsidieregeling POP3 Noord-Brabant 

2014-2020  

▪ Twintigste wijzigingsregeling Subsidieregeling POP3 Noord-

Brabant  

  

Documenten voor projectaanvraag 

▪ Aanvraagformulier   

▪ Checklist verplichte bijlagen 

▪ Projectplan 

▪ Model MKB-verklaring 

▪ Model verklaring geen financiële moeilijkheden 

▪ Model samenwerkingsovereenkomst 

▪ Model machtiging intermediair 

▪ Format begroting 

Meer informatie 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.stimulus.nl/pop-brabant.  

Voor aanvullende vragen over de regeling kunt u contact 

opnemen met Stimulus Programmamanagement, via 040 

237 5904 of pop3@stimulus.nl.  

 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten aan 

kunnen worden ontleend. De volledige tekst van de 

openstelling treft u in de subsidieregeling. 

 

NB: Algemene voorwaarden zijn opgenomen in Hoofdstuk 1 

(Algemeen) van de Subsidieregeling POP3 Brabant en in de 

bovenliggende wetgeving waaronder de Algemene 

Subsidieverordening Brabant (Asv), de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb) en Europese Verordeningen. Een 

concreet voorbeeld uit de subsidieregeling is dat u geen 

verplichtingen mag aangaan vóór de indiening van de 

subsidieaanvraag. 
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