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€10 miljoen beschikbaar in eerste call projecten Topsector Agrifood
Op 1 juni is de eerste call voor voorstellen voor publiek-private samenwerking binnen
de Topsector Agrifood geopend. Ondernemers en private organisaties met een
onderzoeksvraag hebben tot 2 juli de tijd een kort onderzoeksvoorstel in te dienen. Het
budget van deze call is ongeveer €10 miljoen euro.
De Topsector Agrifood wil de sterke concurrentiepositie van de agrifoodsector de komende jaren
verder uitbouwen. In het innovatiecontract met de overheid zijn afspraken gemaakt over de koers
van de topsector en over de financiering ervan. Eén van de middelen om de positie te versterken
is het stimuleren van innovatie via publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) met TNO en
de onderzoeksinstituten van Wageningen UR. Op die manier krijgt de sector rechtstreeks invloed
op de besteding van een deel van de publieke onderzoeksgelden van de instituten. De topsector
opende op 1 juni de call voor onderzoeksvragen die in 2013 worden uitgevoerd.
Drie speerpunten
Groepen ondernemers (minimaal twee) en private organisaties uit de agrifoodsector kunnen een
voorstel voor een PPS-initiatief voor onderzoek en innovatie indienen. Het voorstel moet
betrekking hebben op één van de drie speerpunten van de topsector:


het realiseren van tweemaal de toegevoegde waarde met de helft minder input;



het verkrijgen van een hogere toegevoegde waarde door focus op gezondheid,
duurzaamheid, smaak en gemak;



het versterken van het internationaal leiderschap door het bevorderen van export en
veiligstellen van import.

€ 10 miljoen budget
Het budget van de call bedraagt ongeveer € 10 miljoen. Daarbij geldt dat elk project voor
minimaal 50% moet worden gefinancierd uit private middelen. Ondernemers kunnen tot 2 juli een
kort voorstel indienen bij TKI Agrifood. Deze beoordeelt de voorstellen en nodigt de meest
kansrijke indieners uit om hun voorstellen volledig uit te werken. De minister van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie beslist voor 15 december 2012 welke PPS-initiatieven in
aanmerking komen voor financiering. De volledige call en het format voor het voorstel zijn te
vinden op de website van TKI Agrifood (www.tki-agrifood.nl, onder de knop downloads).
Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerde ondernemers kunnen op 11 juni deelnemen aan een informatiebijeenkomst
waarin de mogelijkheden en de details van de procedure worden toegelicht. Aanmelding kan via
http://form.schuttelaar.nl/fnd_20120611/.

Het TKI Agrifood is in het leven geroepen om binnen de topsector de innovatiebehoefte van het
bedrijfsleven in kaart te brengen, het topteam te adviseren welke onderzoeksthema’s vast te
stellen en voorstellen te doen over de verdeling van financiële middelen. Ook coördineert de TKI
de Europese activiteiten en onderhoudt het contact met de acht andere topsectoren.
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Meer informatie kunt u verkrijgen bij Kees de Gooijer (06 - 51 70 16 30) of bij Cor Wever (06 –
52 69 28 13).

