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Factsheet POP3 Brabant – maatregel 1: Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en 

demonstraties waterdoelen 

 

 

→ Paragraaf 1 van hoofdstuk 2 in de Subsidieregeling POP3 Brabant 

→ Totaal beschikbare subsidie: €  3.000.000 

€ 2.300.000 voor aanpak perceelsemissies 

€    700.000 voor aanpak erfemissies 

→ Subsidiepercentage = 80% 

→ Min. subsidie = € 100.000. Max. subsidie = €  500.000 

→ Max. projectduur = 3 jaar 

→ Digitaal indienen projectvoorstellen van 11 december 09.00u tot 26 februari 2018 17.00u via 

www.stimulus.nl/pop-brabant (onder aanvragen/beheren). 

 

Doel 

Kennisoverdracht naar en tussen agrarische ondernemers over innovaties en de toepassingen 

daarvan op het gebied van maatregelen die leiden tot geringer grondstoffengebruik en een meer 

gesloten kringloop. Dit met als doel het verminderen van emissie van fosfaat, nitraat, ammonium, 

ammoniak of lachgas vanuit of vanaf landbouwgrond naar lucht-, grond- of oppervlaktewater. Het 

kan ook maatregelen betreffen die leiden tot minder emissie van nutriënten uit voer- of mestresten 

op het erf of verharde koepaden. 

 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Subsidie wordt verstrekt voor het verzorgen van trainingen, workshops of coaching aan een groep 

van landbouwondernemers en/of voor de uitvoering van demonstratieactiviteiten, waarbij 

landbouwers kennis nemen van innovaties en de toepassing ervan. 

 

Voor wie? 

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden die de 

opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren. Inhuur van gekwalificeerde 

derden door de aanvrager is mogelijk, maar een deel van de kennisoverdracht of voorlichting dient 

door de aanvrager zelf te gebeuren. Er zijn eisen gesteld aan opleidingsniveau en ervaring van de 

personen die de kennisoverdracht gaan uitvoeren (afgeronde opleiding op HBO-niveau, ervaring met 

het trainen of coachen van groepen landbouwers en relevante werkervaring binnen drie jaar 

voorafgaand aan de datum van de aanvraag). Bij de aanvraag dienen de curricula vitae van deze 

personen te worden bijgevoegd, waaruit blijkt dat aan de eisen wordt voldaan.  

 

Specifieke voorwaarden 

De subsidievereisten specifiek van toepassing op deze openstelling zijn opgenomen in artikel 2.1.3 

van de Subsidieregeling. Een voorbeeld is de voorwaarde dat het project ten goede komt aan drie 
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beheergebieden van de waterschappen in Noord-Brabant wanneer het project zich richt op 

maatregelen die leiden tot minder emissie van nutriënten uit voer- of mestresten op erf of verharde 

koepaden. 

 

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

POP3Brabant 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 bedraagt de minimale subsidie € 100.000. Het subsidiebedrag wordt 

berekend op basis van de subsidiabele kosten van het project. De hoogte van het subsidiepercentage 

is beschreven in artikel 2.1.8 van de Subsidieregeling. De maximale subsidie bedraagt € 500.000. 

Informatie over welke kosten voor subsidie in aanmerking komen in relatie tot deze openstelling is 

opgenomen in artikel 2.1.4 van de Subsidieregeling. 

 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 

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 2.1.9 van de 

Subsidieregeling. Elke projectaanvraag moet, wil deze in aanmerking komen voor subsidie, minimaal 

55% van het aantal te behalen punten scoren op de onderdelen kosteneffectiviteit, kans op succes en  

effectiviteit. 

 

Proces van aanvraag tot beschikking 

Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode digitaal worden ingediend via de webportal van 

Stimulus programmamanagement (www.stimulus.nl/pop-brabant onder aanvragen/beheren). 

Daarna is indiening of aanvulling niet meer mogelijk. We raden aan om aanvragen zo vroeg mogelijk 

en niet pas op het laatste moment in te dienen. U mag niet met het project zijn gestart voor 

indiening van de aanvraag.  

 

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. 

 

Stimulus Programmamanagement controleert binnengekomen aanvragen op ontvankelijkheid en 

bericht hierover richting de aanvrager. Het is tot en met uiterlijk 26 februari 2018 17.00u 

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 
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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, worden in 

behandeling genomen. 

 

De ontvankelijke aanvragen worden kwalitatief beoordeeld en gerangschikt op basis van de 

selectiecriteria (zie artikel 2.1.9 van de Subsidieregeling). Aanvragen die op basis van de 

rangschikking binnen het subsidieplafond vallen,  worden vervolgens getoetst op financieel-

technische zaken. 

 

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 

afwijzingsbeschikking. 

 

Voor het ELFPO en dus het POP3 is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het 

betaalorgaan. Dit is de enige instantie in Nederland, die de Europese landbouwsubsidies mag 

uitbetalen en mag declareren in Brussel. RVO.nl zal dan ook vanuit de rol als betaalorgaan alle 

beschikkingen voor subsidieverlening en -vaststelling en alle betalingen, na de beoordeling door 

Stimulus, op EU-conformiteit toetsen, de betalingen aan eindbegunstigden verrichten, de betalingen 

registreren en gelden bij de financierende partijen declareren. 

 

Binnen 22 weken na afloop van de aanvraagperiode ontvangt u een beslissing op uw aanvraag voor 

subsidie. 

 

Meer informatie 

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

openstelling ‘Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstratieactiviteiten’ kunt u 

terecht bij Stimulus Programmamanagement, via 040 237 59 04 of pop3@stimulus.nl. 
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