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36
3 PPS-p
projecten
n van sta
art in To psector Agri&Fo
ood
Van
V
de 48 door de Topsector
T
gehonoree
g
erde proje
ecten met Publiek P
Private
Samenwer
S
rking (PPS
S) zijn er tot
t en mett vorige week 36 gestart. De o
overige tw
waalf
projecten
p
z
zitten in de
d afronde
ende admi nistratiev
ve fase en starten na
aar verwachting
zeer
z
binne
enkort. De PPS-proje
ecten krijg
gen gemid
ddeld 50%
% van de k
kosten van
n hun
onderzoek
o
ksproject via
v DLO en
n/of TNO g
gefinancie
erd.
De
D gestarte
e PPS-projecten passen in de the
ema’s van het
h Innovatiecontract e
en bestrijken een
ng tot en met
brede
b
range
e aan onderwerpen: van
v
verduurrzaming van de voeds
selverwerkin
m
beïnvloeding
b
g van consumentenge
edrag en va
an duurzam
me melkvee
ehouderij to
ot en met bioraffinage
b
e
van
v
zijstrom
men. Een sa
amenvatting van de g ehonoreerd
de projecten staat op de site van
n het TKI
Agri&
A
Food (www.tki-a
agrifood.nl)).
Bedrijfslev
B
ven ziet sa
amenwerk
king zitten
n
Directeur
D
Ke
ees de Goo
oijer van he
et TKI Agri&
& Food is bllij met de grote
g
belang
gstelling:‘H
Het grote
aantal
a
inged
diende PPS-en maakt duidelijk d at het bedrrijfsleven deze vorm v
van samenw
werking zie
et
zitten.
z
Op v
vrijwel alle thema’s
t
uitt het innova
atiecontrac
ct van de To
opsector zijjn uitsteken
nde
voorstellen
v
ingediend.’
Vooruit
V
op
p planning
Met
M de invu
ulling van deze call wo
ordt ongeve
eer 60% van de onderrzoekscapacciteit van de,
d voor agrri
en
e food rele
evante, ond
derzoekscap
paciteit van
n DLO en TNO gekopp
peld aan PP
PS-en van het
h TKI Agri
& Food. Daa
armee loop
pt de Topsector voor o
op de planning, waarbij gerekend
d werd met stappen
van
v
ongeveer 25% per jaar. Kees
s de Gooije
er: ‘We zijn tevreden dat
d we na d
de eerste tw
wee jaar al
op
o 60% uit zijn gekom
men van de beschikbarre capaciteit van ruim €40 miljoe
en. Tegelijk
kertijd
betekent
b
ditt dat we oo
ok de capac
citeit voor v
volgend jaa
ar voor een belangrijk deel al heb
bben
in
ngevuld. Ee
en nieuwe call
c uitschrijven voor d
de geringe onderzoek
kscapaciteitt die beschikbaar is
voor
v
vernieu
uwing zou betekenen dat PPS-in
nitiatieven veel
v
tijd in een projecttvoorstel moeten
m
steken,
s
terw
wijl er maarr weinig kans op goed
dkeuring is.. Daarom heeft de Top
psector bes
sloten geen
n
nieuwe
n
call uit te zette
en, maar op
pnieuw naa
ar de dit jaa
ar ingediende projectv
voorstellen te kijken
die
d een uits
stekende be
eoordeling hadden gek
kregen, ma
aar wegens gebrek aa n budget niet
gehonoreerd
g
d konden worden.’
w
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Noot
N
voor d
de redactie
Meer
M
informa
atie kunt u verkrijgen
v
bijj Kees de Go
ooijer, directteur TKI-bureau Agri& Fo
ood, tel: 06--51 70 16 30
0.

