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Nieuwe aanvraagperiode POP3-subsidie

De provincie Zuid-Holland wil innovaties voor duurzame landbouw
stimuleren. De provincie werkt samen met koplopers in de
voedselketen om duurzame landbouw te ontwikkelen en uit te
proberen in proeftuinen: plekken waar dit zichtbaar gebeurt. Op
dit moment zijn er al circa 35 proeftuinen (bijna) in uitvoering.
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De kennis over duurzame landbouw-innovaties die is opgedaan
in de proeftuinen, wil de provincie
Zuid-Holland ophalen en delen.
Dit doet zij in samenwerking
met het Open Innovatienetwerk
Zuid-Hollandse Voedselfamilies
(www.voedselfamilies.nl).

Doel van deze POP3-subsidieopenstelling Innovatieve kennis landbouw Zuid-Holland is:
A. het overdraagbaar maken,
verspreiden en overdragen van
in proeftuinen opgedane kennis
over duurzame innovaties in de
grondgebonden landbouw;
Kennis over duurzame innovaties in de grondgebonden
landbouw, die is opgedaan in
de proeftuinen in Zuid-Holland,
wil de provincie ophalen en
overdragen. Een proeftuin is

een project waarin partijen uit
de landbouw- en voedselketen
samen een duurzame innovatie
ontwikkelen en uitproberen.
B. het overdraagbaar maken,
verspreiden en overdragen van
kennis over innovatieve toepassingen van ICT en data;
De snelle ontwikkeling
in digitalisering en ICT (
bijvoorbeeld sensoren, big
data, artificial intelligence,
robotisering, precisielandbouw,
drones) leidt in de landbouw- en

voedselketen tot steeds meer
innovatieve toepassingen. Er
ontstaan nieuwe kansen voor
de bedrijfsvoering maar ook
nieuwe diensten zoals korte
lijnen met de consument, directe
levering en korte ketens. Deze

middel van het delen van kennis
over ICT, data en digitalisering
wil provincie Zuid-Holland
dat het gebruik hiervan in de
grondgebonden landbouw
toeneemt.

kansen worden nu vaak nog
niet optimaal benut. In de
tuinbouw is al veel ervaring
met deze toepassingen en via
cross-over projecten kunnen
deze ervaringen en toepassingen
worden gedeeld met de
grondgebonden landbouw. Door

Voor de activiteiten als bedoeld
onder A) kunt u maximaal €
250.000,- aan subsidie aanvragen.
Voor de activiteiten als bedoeld
onder B) kunt u maximaal
€100.000,- aan subsidie aanvragen.
Het minimumbedrag voor
aanvragen is € 50.000,-.
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Komt u in aanmerking voor de kennisoverdrachtsubsidie?

Is uw plan gericht op
kennisoverdracht voor
duurzame innovatie in de
landbouw- en voedselketen?

Nee

Ja

Stimuleert uw activiteit de
kennisoverdracht voor:
Nieuwe marktconcepten, nieuwe
verdienmodellen of meerwaardecreatie; en/of geringer
grondstoffengebruik en een
gesloten kringloop; en/of behoud
en versterking van de biodiversiteit
en de omgevingskwaliteit?

Nee

Ja

Hebt u een bedrag
nodig tussen de € 50.000,en max. € 100.000,- of
€ 250.000,- (afhankelijk van
het soort activiteit)

Nee

Ja

Bestaat uw activiteit
uit demonstraties en/of
het verzorgen van trainingen,
workshops en coaching aan
een groep landbouwers actief
in grondgebonden landbouw?

Nee

Ja

Leidt uw activiteit tot
uitwisseling van praktijkrijpe
kennis aan grote groepen
landbouwers in de
grondgebonden landbouw?

Ja

U komt mogelijk in
aanmerking voor POP3subsidie. Neemt u contact op
met de provincie om
uw plan te bespreken.

Nee

U komt niet in
aanmerking voor
deze subsidie
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Hoe verder?

Het aanvraagformulier, het projectplan en het format
kunt u vinden op www.pzh.nl/pop3 onder het kopje
kennisoverdracht.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beoordelen alle
aanvragen. Uw aanvraag wordt getoetst aan de hand
van de selectiecriteria in het openstellingsbesluit.

De aanvraag kunt u via het
e-formulier of per post indienen
via het postadres (Postbus 90602
2509 LP Den Haag) van de provincie
Zuid-Holland ter attentie van
Bureau Subsidies Het officiële
openstellingsbesluit vindt u op
overheid.nl. 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.
• Dit type (Europese) subsidieaanvragen 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.
• Voor elke aanvraag geldt een
minimum en een maximum
subsidiebedrag, houd daar
rekening mee.
• Let op dat u binnen de
openstellingsperiode blijft voor
het indienen van uw aanvraag.

Voor de beoordeling is een onafhankelijk adviescomité samengesteld.
Dit comité beoordeelt de aanvragen
op efficiëntie, innovatiegehalte,
effectiviteit en haalbaarheid. De

Hulp nodig of vragen?
Hebt u hulp nodig, of hebt u
vragen over de POP3-subsidie? Is
uw idee klein of groot, globaal of
al helemaal uitgewerkt? Laat het
ons weten. We helpen u graag
met het goed doorlopen van de
procedure. Neem contact op met
duurzamelandbouw@pzh.nl.

aanvragen die op de selectiecriteria
het hoogst scoren, zijn als eerste
aan de beurt. Als het plafondbedrag
bereikt is, zullen de overige aanvragen afvallen. Binnen 22 weken na
20 juni ontvangt u een besluit van
Gedeputeerde Staten.
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Subsidie aanvragen?

Wilt u meer weten over duurzame
landbouw in Zuid-Holland, of over
het open netwerk Zuid-Hollandse
Voedselfamilies en wilt u hierover
met de provincie in gesprek?
Stuur dan een mail naar
duurzamelandbouw@pzh.nl.
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InnovatieAgenda Duurzame Landbouw ZuidHolland: http://bit.ly/2fEx0ya
Meer informatie over POP3-subsidie van provincie
Zuid-Holland: https://bit.ly/2Zo9lVh
Handboek voor aanvragers POP3 subsidie
http://bit.ly/2eA5nSA
Direct subsidie aanvragen
https://www.pop3-webportal.nl/mijn/
Publicatie: Zo smaakt de toekomst;
https://bit.ly/2MHp1BD
Films over proeftuinen:
https://bit.ly/2F4gX7N

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 http://mijn.rvo.nl en Mijn Overheid https://bit.ly/2xbKlHB.

