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•
•
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resultaten en/of
conclusies uit de
workshop

Stand van zaken lopende projecten “samenwerken voor innovatie”
en EIP en overzicht van hiermee samenhangende EU-faciliteiten.
Positionering van POP ten opzichte van andere innovatieinstrumenten. De landbouw kan ook gebruik maken van
nationale/provinciale instrumenten die niet uitsluitend voor de
landbouw bestemd zijn.

Door Kees Anker is een toelichting gegeven op de voortgang van de
maatregel “Samenwerking voor innovatie/EIP” (zie presentatie
Voortgang Maatregel 16). De innovatiegroepen die zijn gestart worden
Operational Groups genoemd. Het doel van de maatregelen is vooral
een vernieuwend idee ontwikkelen tot een innovatief product door
middel van een bottom-up approach. Hiermee wordt een bijdrage
geleverd aan het dichten van de kloof tussen onderzoek en praktijk.
Inmiddels zijn 51 Operational Groups gestart en het doel is om te
komen tot 160 groepen. Verschillende EU faciliteiten, zoals: Servicepoint
EIP-Agri, Focus Groups (20 mensen die kennis hebben van het
onderzoek en de activiteiten), Thematic Networks en Multi Actor
Networks, kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de
Operational Groups.

Vervolgens volgt een toelichting van Gerko Slotman van RVO. RVO voert
namens de overheid beleid uit voor ondernemend Nederland. RVO is
bezig met: duurzaamheid, innovatie, landbouw en internationaal
ondernemen. Door Gerko wordt een matrix gepresenteerd, waar de
verschillende innovatie-instrumenten worden ingepast. Op de verticale
as staan de soorten innovatie instrumenten benoemd: Fiscaal, Subsidie,

Krediet, Garantie en Risicokapitaal. Op de horizontale as worden de
fases van innovatie weergegeven: Idee, Ontwikkeling, Demonstratie en
Commercialisatie.
Wilco Pasman van Stimuland heeft ervaring met de POP3-instrumenten.
Op de as subsidie positioneert hij de maatregelen: samenwerking voor
innovatie/EIP (maatregel 7 en 8), maatregel 1 gericht op
kennisverspreiding en maatregel 2: Fysieke investeringen. Als voorbeeld
van een project van maatregel 1 noemt Wilco “Wijs met water”.
Hiermee kunnen boeren een bedrijfswaterplan maken, waarmee ze
investeringen kunnen plannen.

Vervolgens presenteert Gerko Slotman samen met Marcel Vos een breed
scala aan innovatie-instrumenten, die vervolgens in de matrix worden
geplaatst (zie Presentatie Innovatie-instrumenten in de landbouw).
Voorbeelden zijn Energie Investeringsaftrek, MIT (mkb-innovatie
stimulering), Borgstellingskrediet Landbouw, Venture Capital Funds en
Vroege Fase Financiering. VFF is een lening voor innovatieve starters die
een idee willen ontwikkelen naar een product. Het resultaat van de
positionering van de instrumenten is op onderstaande foto’s te bekijken:

Voor sommige deelnemers aan de workshop was het brede scala aan
instrumenten voor de landbouw een verrassing. Mensen met een idee
kunnen zich bij RVO laten informeren voor het meest passende
instrument. Ook bij de provincies kunnen initiatiefnemers informatie
halen.
Afsluitend is met het oog op toekomstige sessies aan de deelnemers
gevraagd via het evaluatieformulier aan te geven waar zij behoefte aan
hebben rondom innovatie en POP.

