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Innovatie/EIP in POP3
Workshop Innovatie en Klimaat

15 November 2018

Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

http://ec.europa.eu/eip/agriculture/en


Plattelandsontwikkelingsprogramma 
in NL

• NL heeft één programma, goedgekeurd in 2015

• Cofinanciering en Openstellingen door de 12 
provincies

• Programma kent hierdoor vele openstellingen

• Totaal 1,6 miljard euro beschikbaar

• Geld moet zoveel mogelijk 

bij de landbouw terecht komen



Onderdelen POP3

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma bevat vijf 
onderdelen en meerdere maatregelen

1. Innovatie, inclusief verbetering verkaveling

2. Jonge landbouwers

3. Agrarisch Natuurbeheer, aanpak met collectieven

4. Landbouw en water

5. LEADER



Maatregelen voor innovatie in de 
landbouw

• Ontwikkeling van innovaties: Maatregel Samenwerken voor 
Innovatie/EIP (€ 74,5 mln.)

• Verspreiden van innovaties: Maatregel kennisoverdracht en 
demonstratie (€ 41 mln.)

• Implementatie van innovaties op de boerderij: Maatregel 
Investeringen in Innovatie of modernisering 

(€ 59 mln.)



Samenwerking voor innovatie/EIP

• EIP-Agri: 140 Operational Groups in uitvoering, ruim 
200 OG’s verwacht

• 2/3e van de projecten gericht op 3 onderwerpen:

➢ Melkveehouderij (25 OG’s)

➢ Akkerbouw (35 OG’s)

➢ Nieuwe ketens/nieuwe 

markten (40 OG’s)
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Vorming van netwerken

• Gelijksoortige projecten bij elkaar brengen

• Doel: vormen communities, inspiratie bieden, 
kennisuitwisseling, informeren over EU-faciliteiten

• Koppelen aan EU-faciliteiten: Focus Groups en Thematic 
Networks

• Koppelen aan regulier onderzoek in NL

• Organiseren van Netwerkbijeenkomsten: 

➢ Melkveehouderij - 12 april

➢ Akkerbouw - 6 september

➢ Nieuwe markten/nieuwe concepten – 11 oktober 
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In beeld brengen projecten

• Database met 140 projecten Samenwerking voor 
Innovatie/EIP op website Netwerk Platteland 
https://netwerkplatteland.nl/innovatie/projecten/kaart

• Innovatieprojecten zijn geplaatst in EU database van het 
Servicepoint EIP-Agri https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en

• Voorbeeldprojecten op 

provinciale websites en 

Netwerk Platteland

• Brochure met informatie over 

POP3 en 12 projecten
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Vergroening Veenkoloniën

Dirk Nigten



Onderwerpen

▪ Bodem en organische stof

▪ Vruchtwisseling

▪ Gezonde gewassen

▪ Biodiversiteitsmaatregelen op bedrijfsniveau

▪ Biodiversiteitsmaatregelen op gebiedsniveau

▪ Samenwerking vergroening met niet agrariërs

▪ Benutting van regionale stromen

▪ Nieuwe teelten en ketens


