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Ruim € 40 miljoen aan investeringen in kennis en innovatie
Volgend jaar investeren bedrijven uit de agrifoodsector en het ministerie van EZ samen in totaal
bijna € 40 miljoen in publiek-private samenwerkingsverbanden met DLO en TNO. Daarnaast
wordt via de TKI-toeslag € 1,7 miljoen geïnvesteerd in kennis en innovatie. De
samenwerkingsverbanden komen voort uit de PPS-call van de Topsector Agri & Food. De
Topsector heeft 48 voorstellen kunnen honoreren. Ruim 200 voorstellen voor publiek-private
samenwerking werden ingediend.
In totaal investeren de deelnemende bedrijven volgend jaar 25 miljoen euro in kennis en innovatie via
publiek-private samenwerking (PPS). Het ministerie van EZ draagt daar nog eens bijna 15 miljoen euro aan
bij via de financiering van de DLO- en TNO-activiteiten en 1,7 miljoen euro TKI-toeslag. Ook de EU en de
regio leveren een financiële bijdrage.
Breed scala onderwerpen
De voorstellen beslaan een breed scala aan onderwerpen. Zo gaan er komend jaar consortia werken aan het
verduurzamen van veevoederstromen, aan een integrale benadering van gezond en duurzaam
bodemgebruik, aan het winnen van waardevolle stoffen door kleinschalige bioraffinage en aan de productie
van bouwstenen voor duurzame verpakkingsmaterialen. Ook het verhogen van de eiwitinname door ouderen
en de bescherming van de consument tegen allergenen in voeding komen in PPS-consortia aan bod.
Vraagsturing bij DLO en TNO
De grote belangstelling gecombineerd met de hoge kwaliteit van de voorstellingen heeft ertoe geleid dat de
vrije capaciteit voor 2013 helaas onvoldoende is om alle PPS-voorstellen met de beoordeling ‘uitstekend’ te
kunnen honoreren. Om tot een maximale participatie in de PPS-en te komen, sturen DLO en TNO ook een
deel van hun lopende verplichtingen in 2013 bij ten behoeve van de kennis- en innovatie-activiteiten van de
samenwerkingsverbanden. Daarnaast vergroot de Topsector via de TKI-toeslag de mogelijkheden voor de
PPS-voorstellen, die binnen het innovatiecontract passen.
Breed gedragen
Emmo Meijer, voorzitter van het TKI Agri & Food, is tevreden over de eerste call: ‘Het totale commitment
van € 100 miljoen dat het bedrijfsleven uitsprak in de call geeft aan dat we een aansprekend
instrumentarium in handen hebben. Ook is het verheugend om te zien dat bedrijven uit praktisch alle
branches van de sector belangstelling hebben getoond en dat het MKB-aandeel groot was. Door de grote
inzet van en de soepele samenwerking met het ministerie van EZ en de kennisinstellingen zijn we er in
geslaagd om de programmering voor 2013 op tijd af te ronden. Het proces is voor de eerste keer op deze
manier doorlopen en volgend jaar zullen we zeker de ervaringen meenemen om de procedure verder te
optimaliseren.’
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