
Innoveren in Europa doen we samen

Maatregel 2.8 Samenwerking in het 
Europees Innovatie Partnerschap (EIP)
Openstelling 2017: 4 september - 1 november 2017 tot 17:00 uur

2014-2020POP3 Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma
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2 | Innoveren in Europa doen we samen

Duurzame landbouwinnovaties 
We weten allemaal dat verduur- 

zaming noodzakelijk is, maar als 

overheid weten we niet altijd hoe 

we dat het beste kunnen aanpak-

ken. Dat weten de mensen die 

onderdeel zijn van de landbouw- en 

voedselketen veel beter. En als de 

partijen binnen deze keten de kans 

krijgen om met elkaar nieuwe  

mogelijkheden te zoeken voor duur- 

zame innovaties, dan maken we pas 

echt de sprong naar duurzamere 

landbouw.  

Met het Plattelandsontwikkelings- 

programma (POP3) wil de provincie 

hier ondersteuning in bieden. 

Proeftuinen  
Duurzame Landbouw
De provincie wil een duurzame 

innovatieaanpak stimuleren en 

Samen de schouders onder innovatie voor 

duurzame landbouw: gezond, duurzaam en 

betaalbaar eten voor iedereen 

De provincie Zuid-Holland 
nodigt u uit



Samenwerking in de 

praktijk tijdens het 

Voedselvernieuwersfeest 

van de Zuid-Hollandse 

Voedselfamilies
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faciliteren. De provincie ondersteunt 

daarom initiatieven om Proeftuinen 

te starten in Zuid-Holland. Hier-

voor is het vernieuwingsnetwerk 

de Zuid-Hollandse Voedselfamilies 

opgericht. In dit netwerk werkt de 

provincie samen met koplopers in 

de landbouw- en voedselketen om 

duurzame landbouw te ontwik- 

kelen en uit te proberen. Behalve 

de koplopers in de voedselketen 

zijn ook verschillende onderwijs- en 

onderzoekspartijen betrokken bij dit 

netwerk. Samen wisselen ze erva-

ringen uit en zoeken ze naar ideeën 

voor nieuwe Proeftuinen.

De mensen die 

onderdeel zijn van 

de voedselketen 

weten het beste 

dat verduurzaming 

noodzakelijk is



Boerenspreekuur tijdens

Voedselvernieuwersfeest 2017
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Openstelling Maatregel Sluiting

12 juni 2017 2.7 Samenwerking duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland 

31 augustus 2017

21 augustus 2017 2.2 Fysieke investeringen duurzame  

innovaties landbouw Zuid-Holland

18 oktober 2017

4 september 2017 2.8 Samenwerking in het kader van Europees 

Innovatie Partnerschap (EIP)
1 november 2017

tot 17.00 uur

2 oktober 2017 2.1 Kennisoverdracht duurzame innovaties 

landbouw Zuid-Holland

na ca. 6 weken

Kalender subsidies duurzame landbouw 2017
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Hoe werkt de POP3-subsidie?

Voor het starten van een Proeftuin 

kunt u subsidie aanvragen uit het 

Europese Plattelandsontwikkelings-

programma 2014-2020 (POP3).  

De POP3-subsidie is door de 

provincie Zuid-Holland onder-

verdeeld in verschillende onderdelen 

en openstellingstermijnen. Met de 

openstelling van subsidiemaatregel 

2.8 kunt u subsidie aanvragen voor 

het opzetten van een operationele 

groep (samenwerkingsverband), dat 

deel uitmaakt van een EIP.   

De operationele groep moet gericht 

zijn op duurzame innovaties in de 

grondgebonden landbouw in 

Zuid-Holland. 

In de loop van 2017 en 2018 volgen 

meer openstellingen, en dan kunt u 

ook voor de andere subsidie-

maatregelen een aanvraag indienen. 

De volgende kosten komen bij deze 

maatregel in aanmerking voor 

subsidie:

• Het werven van deelnemers 

(oprichten operationele groep) en 

het schrijven van een projectplan 

gericht op innovatie.

• Niet verrekenbare of 

compensabele btw.

• Personeelskosten voor het werven 

van deelnemers en schrijven van 

het projectplan.

Een brug slaan tussen 

praktijk en onderzoek, 

praktische kennis 

benutten, inspelen op 

de behoeften van de 

boer, is een belangrijk 

doel van het Europese 

Innovatie Partnerschap 

voor de landbouw.
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Welke voorwaarden zijn 

er  voor het starten van 

een Proeftuin?

Een innovatie in de landbouw- en voedselketen 

die tot wezenlijke verandering leidt; niet ietsje 

meer of minder van hetzelfde.

Een idee dat een verduurzaming oplevert van de 

landbouwketen en voedselketen via ten minste 

een van de volgende doelen:

• verschuiving van de bestaande kostenreduc-

tiestrategie naar een meerwaarde strategie, 

met nieuwe marktconcepten, nieuwe ver-

dienmodellen of meerwaardecreatie, en

• versterking van de positie van de primaire 

producent in de handelsketen.
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Een idee dat ertoe leidt dat verschillende partijen uit de 

voedselketen met elkaar samenwerken vanuit wederzijdse 

afhankelijkheid, maar met dezelfde ambitie. Ten minste 

één van deze partijen moet een grondgebonden 

landbouwer zijn.

Een idee dat verder gaat dan vernieuwing op bedrijfs- 

of productniveau, of één techniek of methode.

Een idee dat opschaalbaar en/of herhaalbaar is.

Alle opgedane kennis is openbaar en wordt actief 

gedeeld binnen het EIP netwerk.  

Samenwerken, 

investeren en 

kennis delen zijn 

de sleutelwoorden 

voor de sprong naar 

duurzamere landbouw.



Ja Ja

Nee

JaJa

NeeNee

Bent u grondgebonden 
agrariër, of wilt u gaan 
samenwerken met een 

grondgebonden agrariër?

Is uw idee gericht 
op duurzame innovatie in

de landbouw- 
en voedselketen?

Neemt u vooral contact
op met de provincie om
uw plan te bespreken.

Wilt u gaan
samenwerken met tenminste 

1 partij uit de voedsel/
verwerkingsketen? En gaat 
uw samenwerkingsverband 
deel uitmaken van een EIP

en gaat u samen 
een projectplan maken.

Heeft uw activiteit
betrekking op:

• verschuiving van de 
bestaande kostenreductie-

strategie naar een 
meerwaarde strategie, met 
nieuwe marktconcepten, 

nieuwe verdienmodellen of 
meerwaardecreatie, en

• versterking van de positie 
van de primaire producent 

in de handelsketen.

U komt niet in
aanmerking voor 

POP3-subsidie

Wellicht komt u in
aanmerking voor

POP3 2.1, 2.2 of 2.7. In de
loop van 2017 en 2018 zullen 

er nieuwe openstellingen 
gepubliceerd worden. Houdt 

u deze vooral in de gaten.
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Kom ik in aanmerking voor POP3-subsidie?
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NeeNee

Bent u grondgebonden 
agrariër, of wilt u gaan 
samenwerken met een 

grondgebonden agrariër?

Is uw idee gericht 
op duurzame innovatie in

de landbouw- 
en voedselketen?

Neemt u vooral contact
op met de provincie om
uw plan te bespreken.

Wilt u gaan
samenwerken met tenminste 

1 partij uit de voedsel/
verwerkingsketen? En gaat 
uw samenwerkingsverband 
deel uitmaken van een EIP

en gaat u samen 
een projectplan maken.

Heeft uw activiteit
betrekking op:

• verschuiving van de 
bestaande kostenreductie-

strategie naar een 
meerwaarde strategie, met 
nieuwe marktconcepten, 

nieuwe verdienmodellen of 
meerwaardecreatie, en

• versterking van de positie 
van de primaire producent 

in de handelsketen.

U komt niet in
aanmerking voor 

POP3-subsidie

Wellicht komt u in
aanmerking voor

POP3 2.1, 2.2 of 2.7. In de
loop van 2017 en 2018 zullen 

er nieuwe openstellingen 
gepubliceerd worden. Houdt 

u deze vooral in de gaten.
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Subsidie aanvragen? 

gaat invullen.

• Dit is een Europees programma. 

Dat betekent dat er intensieve 

controles zijn op naleving van 

regels.

• Dit type (Europese) subsidie-

aanvragen vergt aandacht en 

tijd; houd daar rekening mee bij 

het plannen van uw voorstel en 

aanvraag, en dien uw aanvraag 

bij voorkeur niet pas op de laatste 

dag in.

• Er een maximumbedrag 

beschikbaar van € 200.000,-. 

Door dit subsidieplafond kunnen 

geschikt bevonden aanvragen 

toch afvallen als het 

plafondbedrag bereikt is.

• Voor elke aanvraag geldt een 

minimum bedrag van € 50.000,-.

• Let op dat u binnen de 

openstellingsperiode blijft voor 

het indienen van uw aanvraag.  

Na de sluitingsdatum kunnen 

er geen aanvragen meer in 

ontvangst genomen worden.

• Voor de aanvraag op rvo.nl hebt 

u eHerkenning nodig, een soort 

DigiD voor bedrijven.

Op mijn.rvo.nl kunt u de aanvraag 

indienen via “Subsidie en financie-

ring aanvragen”. Het officiële  

openstellingsbesluit vindt u op de 

website van de provincie. 

Hier kunt u nalezen wat de exacte 

voorwaarden en eisen zijn voor 

deze POP3-subsidie.  

Belangrijke tips voor uw  
aanvraag:
• Lees het officiële openingsbesluit 

goed door, en kijk eerst of u aan 

de voorwaarden voldoet.

• Besteed ruim aandacht aan uw 

voorstel voordat u de formulieren 

http://www.rvo.nl
http://bit.ly/2wpUKf5
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Hoe verder?

Voor de beoordeling is een 

onafhankelijk adviescomité 

samengesteld. Dit comité beoordeelt 

de aanvragen op efficiëntie, 

innovatiegehalte, kosteneffectiviteit 

en haalbaarheid. De aanvragen die 

op de selectiecriteria het hoogst 

scoren, zijn als eerste aan de beurt. 

Als het plafondbedrag van  

€ 200.000,- bereikt is, zullen de 

overige aanvragen afvallen. 

Binnen 22 weken na 1 november 

2017 ontvangt u een besluit van 

Gedeputeerde Staten.

Hulp nodig of vragen?
Hebt u hulp nodig, of hebt u vragen 

over de POP3-subsidie? Laat het ons 

weten, we helpen u graag. Hebt u 

ideeën voor duurzame innovaties 

in de voedselketen? Klein of groot, 

globaal of al helemaal uitgewerkt? 

Ook dan horen wij graag van 

u. Neem contact op met Marco 

Simjouw: mcj.simjouw@pzh.nl of 

telefonisch op 06 – 5544 9035.

Ook kan het zijn dat u meer wilt 

weten over duurzame landbouw 

in Zuid-Holland, of over het 

open netwerk de Zuid-Hollandse 

Voedselfamilies. Wilt u hierover met 

de provincie in gesprek?  

Stuur dan een mail naar 

DuurzameLandbouw@pzh.nl. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beoordelen alle 

aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand 

van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit. 

mailto:mcj.simjouw@pzh.nl
mailto:DuurzameLandbouw@pzh.nl


Innovatie Agenda Duurzame Landbouw 

Zuid-Holland

Meer informatie over POP3-subsidie  

van provincie Zuid-Holland

Officiële bekendmaking op overheid.nl

Handboek voor aanvragers POP3 subsidie 

Direct aanvragen van de subsidie

Meer informatie over het EIP

artikel ‘Turning your idea into innovation’

DISCLAIMER

De informatie in deze brochure is bedoeld ter verduidelijking van de maatregelen voor 

POP3-subsidie in de provincie Zuid-Holland. Deze informatie komt niet in de plaats van 

de officiële aankondiging van het openstellingsbesluit. Aan deze publicatie kunnen dan 

ook geen rechten worden ontleend. Maak voor uw aanvraag altijd gebruik van de officiële 

publicaties op mijn.rvo.nl en Mijn Overheid.

Colofon

© augustus 2017, provincie Zuid-Holland  

Tekst en opmaak: Vanhulzen•Gummo•Kicks 

Beeld: Lex van Lieshout, Getty-iStock  

Druk: provincie Zuid-HollandHandige sites/bronnen

http://bit.ly/2fEx0ya
http://bit.ly/2fEx0ya
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/@12830/pop3/
https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/@12830/pop3/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-3852.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dProvinciaalblad%26dpr%3dAfgelopenMaand%26spd%3d20150309%26epd%3d20150309%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dZuid-Holland%26orgt%3dprovincie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4
http://bit.ly/2eA5nSA
https://mijn.rvo.nl/pop3-zuid-holland-samenwerking-in-het-kader-van-eip-2017
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
http://bit.ly/2xz6UBs
https://mijn.rvo.nl/pop3-zuid-holland-samenwerking-in-het-kader-van-eip-2017
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2017-3852.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dProvinciaalblad%26dpr%3dAfgelopenMaand%26spd%3d20150309%26epd%3d20150309%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dZuid-Holland%26orgt%3dprovincie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4

