
FYSIEKE INVESTERING KENNISOVERDRACHTONTWIKKELING

Het gaat om nu om twee van de drie POP3-
openstellingen: Fysieke investeringen en 
Kennisoverdracht.

Er is volop ruimte voor toepassingen van 
high tech (robotisering, sensortechnologie) 
en nieuwe product- en marktconcepten. 
Maar ook gezondheid, circulaire economie 
en de transitie van dierlijke naar plantaardige 
eiwitten kunnen een rol spelen.

Met het verstrekken van subsidie via het 
Plattelandsontwikkelingsprogramma 
2014-2020 (POP3) geven Europa en de 
provincie Noord-Brabant een kwaliteitsimpuls 
aan het platteland, zodat het innoveert en 
verduurzaamt. 
Stimulus Programmamanagement voert de 
subsidieregeling uit.

Voor meer informatie: 
www.stimulus.nl/pop-brabant. 

Stappenplan POP3 Brabant 
subsidie voor agrofood, 2019

SUBSIDIEREGELING

BESCHIKBAAR

€

POP3 Brabant is op zoek naar projecten die bijdragen aan een 
transitie van ons agrofood-systeem: een overgang van een 
overwegend op kostenreductie gerichte productie naar een 
agrarische bedrijfsvoering waar toegevoegde waarde en integrale 
duurzaamheid centraal staan. Daarbij hoort ook het sluiten van 
kringlopen.

TOETSING 

Stimulus toetst de aanvraag op compleetheid 
en geschiktheid. Stimulus stelt mogelijk 
aanvullende vragen 

Stimulus doet een �nancieel 
technische toets voor de aanvragen 
die binnen het subsidie budget vallen.

Binnen 22 weken na de sluiting 
van de openstelling ontvang je een 
positieve of negatieve beschikking.

Zijn er veranderingen in het project 
ten opzichte van het projectplan? 
Dan kun je een wijzigingsverzoek 
indienen.

4

1

2

5

6

9

10

12

• Uitleg over de subsidieregeling: www.stimulus.nl/pop-brabant
• Kom langs bij de informatiebijeenkomst 
• Vragen over de subsidieregeling: pop3@stimulus.nl,

040 237 5904

Op de website van Stimulus staan documenten 
voor het indienen van een projectaanvraag. 
Deze kun je gebruiken om tot een goed 
projectplan te komen.

FINANCIËLE TOETSING

STARTGESPREK MET STIMULUS 

DEFINITIEF FORMEEL BESLUIT

MAAK EEN PROJECTPLAN EN BEGROTING

Een externe commissie toetst de aanvraag op inhoud 
en kwaliteit. Daaruit volgt een rangschikking van 
projecten. Alleen de beste projecten komen in 
aanmerking voor een subsidie.

TOETSING INHOUD EN KWALITEIT
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WIJZIGINGSVERZOEK 

Binnen 13 weken na afronding van het project 
dien je een vaststellingsverzoek in met daarbij 
een eindverslag. 

AFRONDING PROJECT

• Alleen voor veehouders
(tot en met 40 jaar)

• Voor openstelling
fysieke investeringen

• Gratis hulp bij aanvraag tot
vastgestelde tijdsinzet

• klik hier voor de
mogelijkheden

INFORMEER JEZELF

GO/NO GO

RVO.nl is nationaal betaalorgaan van POP3.
RVO CONTROLEERT DE AANVRAGEN7

PROJECT AANVRAAG INDIENEN

Dit kan van 7 januari (9.00) tot en met 25 februari 
(17.00) via de webportal van Stimulus. Vanaf het 
moment van indienen kun je al starten met je project. 
De kosten die gemaakt worden zijn voor eigen risico.    

Elk jaar dien je een voortgangsrapportage in door de 
vragenlijst in te vullen via de webportal. Dan kun je ook een 
deelbetalingsverzoek indienen voor de gemaakte kosten. 

JAARLIJKSE VOORTGANGSRAPPORTAGE 11

7 janu ari 2019

AANVRAAGADVISEUR

In het startgesprek krijg je een toelichting op de 
voorwaarden die bij de subsidie horen, inclusief tips 
en tricks over de subsidie in relatie tot de uitvoering 
van het project en de �nanciële administratie. 
Ook de spelregels voor communicatie komen aan de orde. 
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https://www.stimulus.nl/pop-brabant/wp-content/uploads/sites/5/2015/09/Tiende-wijzigingsregeling-POP3-Noord-Brabant.pdf
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/hulp-subsidieaanvraag-fysieke-investeringen-agrofood/
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/documenten/



