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1. De Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel
In het kader van het Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid heeft het kabinet zijn ambities voor een
aantal grote maatschappelijke thema’s vastgelegd in missies. Op het gebied van Landbouw, Water en Voedsel
(LWV) zijn zes missies geformuleerd:
A. Kringlooplandbouw
B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied
D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren
F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld
De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën: ST1 Smart Technologies in Agri-Horti-WaterFood en ST2 Biotechnologie en Veredeling.
De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben in 2019 een
gezamenlijke kennis- en innovatieagenda (KIA LWV) opgesteld waarin zij hebben weergegeven hoe zij de bij de
missies behorende kennis- en innovatieopgaven oppakken in de jaren 2020-2023.
De KIA is in nauwe samenspraak met achterbannen opgesteld: departementen, bedrijfsleven,
kennisinstellingen, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Daarmee is deze agenda een breed
gedragen document dat richting geeft aan het gezamenlijk kennis- en innovatiebeleid voor de komende jaren.
Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s). Elk MMIP
richt zich op specifieke kennis- en innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor elk van de twee
sleuteltechnologieën is er een MMIP. Per MMIP is een Theory of Change (ToC) opgesteld, die helder maakt wat
nodig is voor het realiseren van de opgaven.
Bij de uitvoering van de KIA is een belangrijke rol voorzien voor de programmateams en klankbordgroepen van
de MMIP’s, waarin de hierboven genoemde achterbannen breed vertegenwoordigd zijn. Zij adviseren de TKI’s
en de departementen over de te kiezen prioriteiten en over de bijdrage van projecten aan de realisatie van de
KIA.
Naast de KIA Landbouw, Water en Voedsel zijn er nog drie thematische kennis- en innovatie-agenda’s, een KIA
Sleuteltechnologieën en een KIA Maatschappelijk verdienvermogen, die allemaal getrokken worden door
andere topsectoren. De topsectoren streven naar samenwerking in cross-over programma’s. In deze PPS-call
wordt dan ook ingezet op gezamenlijke projecten met TKI Life Sciences & Health en TKI Logistiek.
De volledige tekst van de KIA LWV, alsmede de achterliggende MMIP’s en ToC’s staan op de website
https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/.

2. Oproep voor PPS-voorstellen
Om de verschillende partijen uit het veld in een open proces te betrekken bij de implementatie van de KIA
doen de Topsectoren A&F, T&U en W&M een oproep voor Publiek Private samenwerkingsinitiatieven (PPS-en),
te starten in 2023. Een PPS-project geeft antwoord op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA.
Hierbij gaat het om met name toegepast onderzoek met zicht op valorisatie-activiteiten. Uitsluitend voorstellen
die een bijdrage leveren aan de realisatie van de missies en/of sleuteltechnologieën van de KIA worden in
behandeling genomen. In de aanvraag dient specifiek vermeld te worden wat deze bijdrage is.
Brede openstelling
Partijen worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen over de volle breedte van de KIA. Informatie over de
KIA staat op de website https://kia-landbouwwatervoedsel.nl. Aanvullend zijn op missieniveau en voor de
sleuteltechnologieën aandachtsgebieden geformuleerd, voortkomend uit portfolio analyses en actuele
ontwikkelingen. Zie hiervoor het begeleidend document “Leidraad PPS-oproep 2022 KIA Landbouw, Water,
Voedsel”, te vinden op de KIA website.
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Cross-overs en internationalisering
De KIA Landbouw, Water, Voedsel wordt ingevuld vanuit drie topsectoren. Daarnaast wordt op specifieke
thema’s samenwerking gezocht met andere topsectoren door middel van cross-overs. De betreffende TKI’s
geven gezamenlijk invulling aan deze cross-over thema’s, zowel inhoudelijk als financieel. Concreet voorziet de
LWV call 2022 in de mogelijkheid tot cross-over projecten met TKI Life Sciences & Health (KIA Gezondheid &
Zorg) en met TKI logistiek (onderdeel van KIA Energie & Duurzaamheid). Kaders en randvoorwaarden hiervoor
staan in de leidraad.
Daarnaast spelen op sommige thema’s vraagstukken die vragen om een internationaal perspectief of aanpak.
Dit biedt onder andere ruimte voor het ontwikkelen van internationale Publiek Private samenwerking. Het
indienen van voorstellen hierop kan op twee manieren:
Onder de nationale MMIP prioriteiten van de KIA; indien op een (primair) Nederlands vraagstuk wordt
samengewerkt met internationale partners;
Onder het thema Internationalisering, indien de PPS inhoudelijk raakt aan internationale ketens /
voedselsystemen of andere klimaatzones. Hiervoor is een aparte tekst in de leidraad opgenomen.
Beschikbaar budget
Het beschikbare publieke budget voor 2023 is ca. 13 mln euro en is opgebouwd uit drie bronnen:
1. WR-capaciteit LNV: voor 2023 is circa 7,5 mln euro beschikbaar, uit te voeren door Wageningen Research.
Samenwerking met andere kennisinstellingen is mogelijk. Bij die samenwerking zullen de partners zijn
gebonden aan toepasselijke steun- en subsidiekaders.
2. TO2-capaciteit IenW: voor 2023 is 0,5 mln. euro beschikbaar voor water- en bodemonderwerpen. Deze
middelen worden ingezet bij TO2-instellingen (TNO, Deltares, Marin, WR).
3. PPS-toeslag: voor 2023 is ca. 5 mln. euro beschikbaar voor nieuwe PPS-voorstellen (ca. 19 mln. euro over
de hele periode). De helft van dit bedrag is vrije PPS toeslag van TKI’s T&U en A&F en inzetbaar bij alle
kennisinstellingen (Universiteiten, hogescholen, TO2, private onderzoeksorganisaties), de andere helft is
gelabeld aan partijen (kennisinstellingen en bedrijven) die informatie aanleveren bij de TKI’s als grondslag
voor de aanvraag van PPS-toeslag.
De publieke financiering wordt ingezet voor de financiering van de activiteiten/kosten van kennisinstellingen.
Bedrijven/maatschappelijke organisaties/decentrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten)
leveren cash cofinanciering en/of brengen de eigen activiteiten in kind als cofinanciering in de projecten.

3. Publiek-private samenwerking
De omvang en complexiteit van de opgaven in de KIA vraagt om een gezamenlijke aanpak tussen overheden,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen bij het ontwikkelen en in de praktijk brengen
van kennis. Het uitgangspunt in deze oproep is daarom publiek-private samenwerking waarbij partijen uit het
veld en overheden de kennis- en innovatieactiviteiten financieren. Gezamenlijke financiering vanuit publieke en
private partijen is belangrijk omdat dit uiting geeft aan betrokkenheid en een kader geeft voor samenwerking
(wie betaalt bepaalt mede).
De gevraagde private cofinanciering1 in deze call is standaard minimaal 50% voor Industrieel (toegepast)
Onderzoek. De cofinanciering bestaat minimaal voor de helft uit cash financiering. Dit betreft dus minimaal
25% van de projectbegroting. De resterende cofinanciering mag in kind zijn. Zie bijlage 2 voor nadere
specificaties.
Uitzonderingen:
In de KIA is ook sprake van enkele opgaven met een sterke maatschappelijke oriëntatie of grote collectieve
aanpak, plus een vooralsnog beperkt direct belang van marktpartijen (er gloort geen businessmodel aan de
horizon)2. Voor deze opgaven wordt naast de 50%/50% financiering ook beperkte ruimte geboden voor 30%
private cofinanciering. Deze uitzondering geldt voor de volgende situaties:

1

Cofinanciering door onderzoek en onderwijsinstanties mag hierin worden meegerekend, ook als het publieke
instellingen betreft.
2
Een voorbeeld: het ontwikkelen van een Campylobacter sneltest valt onder 50%, het ontwikkelen van
hygiënemaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van Campylobacter valt onder 30%.
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Uitzondering 1: maatschappelijke thema’s
Deze uitzondering geldt voor een beperkt aantal (programmalijnen binnen) MMIPs3 en dan uitsluitend voor
zover daarbij sprake is van inzet van WR-capaciteit (financieringsbron 1). Per MMIP staat in de leidraad vermeld
voor welk type projecten de uitzondering van toepassing kan zijn en aan welke eventuele aanvullende
voorwaarden voldaan moet worden.
Uitzondering 2: gebiedsgerichte samenwerking
In het regeerakkoord Rutte-IV wordt de gebiedsgerichte aanpak benadrukt. Het gaat daarbij om het inspelen
op gebiedsspecifieke opgaven, bijv op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit, waarbij vaak partijen zoals
provincies, gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties betrokken zijn. Om deze initiatieven
te faciliteren is bij consortia met een gebiedsgerichte oriëntatie – en waar het WR-capaciteit betreft – een
private bijdrage van tenminste 30% toegestaan, mits 20% van de totale begroting geleverd wordt door
bijdragen van publieke partners anders dan LNV en IenW. Het totaal aan cofinanciering blijft dus 50% maar
mag tot 20% door publieke partners geleverd worden.
Uitzondering 3: bodem- en wateropgaven I&W
Voorstellen waarvoor een IenW-bijdrage wordt gevraagd, kunnen in aanmerking komen voor 30%
cofinanciering wanneer in de voorbereiding van de volledige projectvoorstellen hierover vroegtijdig
afstemming plaatsvindt met IenW als beoogd financier. In de afstemming zal het volgende worden besproken:
of de scope van het projectvoorstel aansluit op de bodem- en wateropgaven van IenW, zodat
aantoonbaar sprake is van een sterke maatschappelijke oriëntatie.
of de scope specifieker kan worden afgestemd op investeringsbereidheid van private bedrijven, zodat
aantoonbaar is dat de concurrentiekracht (businessmodel) slechts in beperkte mate wordt bediend.
- of er voldoende betrokkenheid en cofinanciering is georganiseerd van (publieke) partijen die een
belang hebben bij het werken aan de opgave.
Deze afstemming staat los van de uiteindelijke beslissing over honorering van het voorstel; daarvoor moet de
procedure worden doorlopen.
Of een projectvoorstel voldoet aan de criteria en daarmee terecht gebruik maakt van de uitzondering van een
lagere cofinanciering is ter beoordeling aan de financiers. Indieners die een beroep willen doen op één van de
uitzonderingssituaties voor 50/50 financiering dienen dit in de PPS ideeënfase aan te geven en onderbouwen,
waarna zij op dit punt een advies krijgen (zie verderop in deze call tekst).

4. Voorwaarden en procedure
Eisen aan een PPS-voorstel
• Een PPS-voorstel is gericht op industrieel (toegepast) onderzoek, eventueel aangevuld met valorisatie
(experimentele) activiteiten zoals het testen en valideren en demonstreren van een oplossing in een
relevante omgeving en het integreren hiervan in de uiteindelijke operationele omgeving. Een project met
uitsluitend valorisatie-activiteiten is niet financierbaar via deze call (waar onderzoek centraal staat).
• Het betreft precompetitief onderzoek waarvoor een bijdrage van de overheid legitiem is.
• Een PPS-voorstel geeft duidelijk aan hoe de ontwikkelde kennis en innovaties worden verspreid naar
relevante sectoren en andere partijen. Openbaarmaking van de resultaten is een voorwaarde om in
aanmerking te komen voor publieke financiering.
• De indiener van het voorstel moet een in Nederland gevestigd bedrijf, brancheorganisatie, ngo of publieke
organisatie zijn. Het voorstel moet worden ingediend samen met een kennisinstelling, minimaal twee
bedrijven of organisaties moeten deelnemen in het project. De projectleider bij de uitvoering/na de
gunning zal veelal iemand van een kennisinstelling zijn.
• De PPS-voorstellen hebben een maximale looptijd van vier jaar. Een minimale looptijd is er niet.
• Voor zowel het PPS-idee als het PPS-voorstel moet het beschikbaar gestelde format volledig ingevuld
worden.
• De begroting moet sluitend zijn en goed onderbouwd te worden. Voor de opbouw van de begroting en de
cash en in kind bijdragen volgt u de richtlijnen uit bijlage 2. Tevens is een verplicht format beschikbaar.
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Het betreft de volgende MMIP’s A5, B4, C1, D1; plus (delen van) de volgende programmalijnen: A2 fytosanitaire borging in plantaardige ketens, D3- veilige primaire productie, D4 – voorkomen
voedselveiligheidsincidenten en crisis, ST2 – (1) Groene Veredeling en (2) Kleine en eiwitgewassen.

4

Twee fasen
Het proces van indienen en selectie bestaat uit twee afzonderlijke fasen:
1. Indienen van een PPS-idee
2. Indienen van een volledig PPS-voorstel.
Het is alleen mogelijk om een PPS-voorstel in te dienen wanneer ook een PPS-idee is ingediend.
Indienen PPS-idee (fase 1)
Het idee voor een nieuwe PPS omvat een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, een heldere
onderbouwing van de bijdrage aan een prioriteit of missie, de (voorziene) (private) partners, de beoogde
kennisinstelling(en) en een schatting van het benodigde budget. Het PPS-idee is maximaal drie A4-tjes groot.
Het format voor een PPS-idee staat op de website https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/.
De uiterlijke datum van indienen van een PPS-idee is 15 mei. U dient het PPS-idee in via een online
indienmodule. De link voor de indienmodule staat op de website.
Toets PPS-ideeën
De PPS-ideeën worden beoordeeld door de programmateams op basis van de volgende criteria:
1. Passendheid binnen de KIA
2. Bijdrage aan het huidige portfolio
3. Indien van toepassing: redelijkheid 70/30% financiering
De indiener krijgt uiterlijk 13 juni een (niet-bindend) advies. Dit advies kan gaan over de mate waarin het PPSidee voldoet aan bovengenoemde criteria, maar kan ook suggesties inhouden voor samenwerking met andere
consortia die aan hetzelfde onderwerp werken. Indien beroep wordt gedaan op de uitzonderingen in de
gevraagde cofinanciering zal worden aangegeven of dit akkoord is. Tot slot zal informatie worden gegeven over
het aantal ingediende aanvragen en de gevraagde budgetten.
Indienen volledig voorstel (fase 2)
De website https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/ geeft het format voor het volledige PPS-voorstel
alsmede het format voor de begroting. U dient uw aanvraag in via de online indienmodule (de link hiervoor
komt op de website). De deadline voor indienen is 11 september 2022.
Beoordeling PPS-voorstellen
Volledige PPS-voorstellen worden getoetst door de TKI’s op voldoen aan de administratieve eisen zoals gebruik
van het format, volledigheid en voldoende cofinanciering.
De voorstellen worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld door de programmateams die worden aangevuld
met onafhankelijke deskundigen.
De criteria voor beoordeling zijn:
1. Passendheid binnen de KIA en bijdrage aan het portfolio
2. Impact, bijdrage aan het bereiken van de doelen van KIA
3. Kwaliteit van het PPS-voorstel
4. Kwaliteit van het consortium
Een nadere toelichting op de criteria staat in bijlage 1. Waar van toepassing zal in de beoordeling rekening
gehouden worden met het advies in fase 1 en hoe hierop geanticipeerd is.
De programmateams stellen vervolgens een ranking op waarbij ook wordt gekeken naar de inhoudelijke
diversiteit aan voorstellen. Voorstellen met een onvoldoende op criterium 3 (kwaliteit van het PPS-voorstel)
worden niet meegenomen in de ranking.
Op basis van de ranking van de programmateams wordt gekeken welke PPS-voorstellen gefinancierd kunnen
worden vanuit de verschillende bronnen.
Opstellen advies en besluitvorming
De TKI’s, LNV en IenW stellen een advies op voor inzet van de middelen. Het programmeringsadvies wordt
voorgelegd via TKI-besturen en topteams aan de ministeries van I&W en LNV.
De aanvrager krijgt na 1 november 2022 een gemotiveerd bericht over de beoordeling. Tegen de uitspraak van
de TKI’s over de beoordeling van het voorstel is geen beroep mogelijk.
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Overzicht procedure
Datum
Activiteit
1 april
Openstelling oproep
15 mei
Deadline indiening PPS-ideeën
uiterlijk 13 juni Reactie op PPS-ideeën
11 sept
Deadline volledige PPS-voorstellen
sept/okt
Beoordeling door TKI-bureau, reviewcommissies
19-31 okt.
Besluit TKI-besturen / topteams en ministeries van LNV en I&W
Na 1 nov.
Terugkoppeling naar indieners
nov-dec.
Evaluatie met programmateams en klankbordgroepen
nov-maart
Opstellen samenwerkingsovereenkomsten, toekennen van de middelen.
Voor aanvullende informatie over deze oproep kunt u mailen naar info@landbouwwatervoedsel.nl.
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Bijlage 1: Criteria voor de beoordeling van de PPS-voorstellen
Volledige PPS-voorstellen worden beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria.
1. Passendheid binnen de KIA en bijdrage aan het portfolio
• Valt het voorstel onder één of meerdere van de missies in de KIA?
• Voorziet het voorstel in een kennisbehoefte zoals aangegeven in de leidraad? Zo niet, heeft het voorstel
anderszins toegevoegde waarde bovenop het reeds bestaande portfolio?
• Is voldoende duidelijk wat het voorstel bijdraagt aan de verandering zoals die wordt beoogd in de KIA, dan
wel leidraad?
• Betreft het een kansrijke innovatie die anders niet/sterk vertraagd wordt uitgevoerd?
2.
•
•
•
•

Impact
Draagt het voorstel (middels output en zicht op impact) significant bij aan de missie? Denk daarbij aan
technologische, economische, sociale en ecologische aspecten.
Hoe ziet globaal het implementatietraject na voltooiing van het project eruit?
Is er voldoende aandacht voor verspreiding en ontsluiten van kennis voor derden?
Wordt indien relevant verbinding gelegd met (regionale) netwerken, proeftuinen,
samenwerkingsverbanden of studiekringen?

3.
•
•
•
•
•

Kwaliteit van het voorstel
Leiden de activiteiten die voorgesteld worden effectief en efficiënt tot het beoogde resultaat?
Wordt er goed aangesloten op relevante bestaande kennis en activiteiten?
Is de state of the art goed beschreven?
Is het voorstel goed geschreven en is de aanpak duidelijk, logisch en consistent?
Zijn de activiteiten in verhouding met het gevraagde budget?

4.
•
•

Consortium
Zijn de partijen die nodig zijn om tot de gewenste verandering te komen betrokken?
Als die partijen niet allemaal aan boord zijn, hoe worden ze dan betrokken en leidt dat tot het gewenste
resultaat?
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Bijlage 2: Opstellen begroting, tarieven, eisen cofinanciering
Voor het opstellen van de begroting is een format beschikbaar met verschillende tabbladen. (Het format staat
op https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/)
Tabblad Deelnemers: Invullen naam organisatie en KvK nummer. Met listboxen invullen: type organisatie,
methode uurtariefberekening en BTW
Tabblad Kostenoverzicht : Geeft overzicht van kosten en financiering; vult automatisch uit de
andere tabbladen
Kosten van de projectpartners
Tabblad 2a de kosten van de kennisinstellingen
Tabblad 2b de kosten van de overige partners. Deze kosten zijn inclusief de in kind kosten waarvan u
de financiering invult in tabblad 3
Financiering
Tabblad 3a de in kind bijdrage van de private partners (dit staat ook in de kosten in tabblad 2b)
Tabblad 3b de in kind bijdrage van de publieke partners (dit staat ook in de kosten in tabblad 2b)
Tabblad 3c de cash bijdrage van de private partners. Graag invullen naar wie de cash bijdrage gaat
Tabblad 3d de cash bijdrage van de publieke partners. Graag invullen naar wie de cash bijdrage gaat
Tabblad 3e de gevraagde publieke financiering onderverdeeld naar type financiering. Graag invullen
naar wie de gevraagde publieke bijdrage gaat
Checks (door indiener en door TKI-bureau’s):
1. Het totaal van de kosten (tabel 2a en 2b) moet gelijk zijn aan het totaal van de financiering (tabel 3a t/m
3e)
2. De kosten van de kennisinstellingen (tabel 2a) moeten minimaal gedekt worden door de publieke
financiering (tabel 3e) plus de evt. in kind bijdrage van de kennisinstellingen (deel van tabel 3a en 3b) plus
(een deel van) de cash bijdrage (uit tabel 3c en 3d).
3. Voldoen aan de eis van 50% (resp. 30%) cofinanciering waarvan de helft in cash
4. Type onderzoek: industrieel of experimenteel. Bij experimentele ontwikkeling is meer cofinanciering nodig.
Voor definities van de verschillende typen onderzoek klik hier.
Publieke financiering en cash bijdrage voor kennisinstellingen
In projecten dient samengewerkt te worden met kennisinstellingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:
Wageningen Research
Overige TO2: TNO, Deltares, Marin
Universiteiten en hogescholen
Overige (deels private) kennisinstellingen: o.a. KWR, LBI, GD, Schothorst, Vertify, NIZO, SCFF, CLM
De gevraagde publieke financiering in een project alsmede de cash cofinanciering van de partners is bestemd
voor het dekken van de kosten van de kennisinstellingen (voor zover deze niet in kind worden ingebracht door
de kennisinstellingen zelf).
Alleen Wageningen Research kan worden gefinancierd uit de WR-capaciteit (financieringsstroom 1).
Alleen TO2-instellingen kunnen worden gefinancierd uit TO2-capaciteit (financieringsstroom 2).
Alle kennisinstellingen kunnen worden gefinancierd uit gereserveerde en vrije PPS-toeslag (financieringsstroom
3).
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Cofinanciering
Private cofinanciering (cash en in kind) kan worden ingebracht door:
Bedrijven en branche-/producentenorganisaties
Maatschappelijke organisaties
ANBI’s
Private kennisinstellingen
Publieke cofinanciering kan worden ingebracht door:
Waterschappen
Publieke kennisinstellingen (onderzoek en onderwijsorganisaties)
Provincies, Gemeenten, Rijksdiensten
Wat mag niet meetellen als publieke cofinanciering 4:
In kind bijdrage van Rijksoverheid, Provincies, Gemeenten
Middelen voor Regiodeals, fieldlabs…
Definitie in kind bijdrage
De In kind bijdrage moet toe te rekenen zijn aan het onderzoeksproject / de samenwerking gedurende de
projectperiode. Het gaat om door de (private en publieke) partij gemaakte kosten die toegevoegde waarde
heeft voor het project. Het is aan de opstellers van de PPS om aan te geven of in-kind onderdeel uitmaakt van
een project.
De volgende bijdragen kunnen in aanmerking komen als in kind bijdragen:
Loonkosten.
Kosten van te verbruiken materialen, hulpmiddelen en software(licenties) die direct verband houden met
project, gebaseerd op de oorspronkelijke aanschafprijzen.
Kosten van aanschaf en gebruik van apparatuur, machines, en infrastructuur, met dien verstande dat
wordt uitgegaan van de aan het project toe te rekenen afschrijvingskosten, berekend op basis van de
oorspronkelijke aanschafprijzen en een afschrijvingstermijn van tenminste vijf jaar; kosten van verbruik en
onderhoud tijdens de gebruiksperiode.
Leveren van data ten behoeve van onderzoek in een project maakt geen onderdeel uit van de in kind
bijdrage, maar is inbreng van kennis. Voor zover het tot stand komen van die kennis een additionele
inspanning vereist in het kader van de samenwerking, kunnen de additionele kosten als een in kind
bijdrage worden meegenomen.
Kostenberekening en tarievenstructuur
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 partijen:
1. Partijen die PPS-toeslag ontvangen en samenwerkingspartners die met subsidiegelden worden
ingeschakeld.
Deze partijen dienen de kosten voor arbeid te berekenen volgens de standaardmethoden zoals beschreven in
de artikelen 10 tot en met 14 van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies. De kosten worden in
aanmerking genomen zonder omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt,
omzetbelasting in aftrek kan brengen.
De deelnemer kiest voor de berekening van de subsidiabele kosten uit:
a) de integrale kostensystematiek (artikel 12, Kaderbesluit)
b) de loonkosten plus vaste-opslag-systematiek(artikel 13, Kaderbesluit), of
c) de vaste-uurtarief-systematiek (artikel 14, Kaderbesluit).
De integrale kostensystematiek
De systematiek moet zijn goedgekeurd door RVO. Als onderbouwing van de integrale kostensystematiek wordt
een verklaring, mededeling of brief van de accountant van de deelnemer aangeleverd inzake het op een juiste
manier afleiden van de tarieven van de interne budgetten.
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De loonkosten plus vaste-opslag-systematiek
De partners leveren de berekening van het uurtarief per ingezette medewerker aan, d.w.z. de
kostencomponent (bruto-loonkosten inclusief de werkgeverslasten) en de urencomponent (1650 of minder in
geval van parttime werken).
Als onderbouwing voor de kosten levert de partner een accountantsverklaring aan of een berekening van het
tarief (loonkosten + werkgeverslasten gedeeld door de uren), de loonstaat en de werkgeverslasten. De door de
partners aangeleverde werkgeverslasten voor sociale premies en pensioenlasten worden beoordeeld op
redelijkheid. Indien deze lasten hoger zijn dan 30% van de bruto-loonkosten moeten deze kosten verder
onderbouwd worden met de exacte berekeningen van de sociale lasten en pensioenlasten.
De vaste-uurtarief-systematiek
De subsidiabele kosten worden berekend door het aantal uren dat betrokkenen besteden aan de PPS te
vermenigvuldigen met een vast uurtarief van 60 euro (art. 3.1.1 Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies).
2. Wageningen Research
Voor WR-capaciteit gelden de WR-tarieven. Voor financiering van derden binnen een PPS uit WR-capaciteit
wordt onderscheid gemaakt tussen:
a. Uitbesteding aan derden (onderaanneming). De derden zijn gebonden aan kaders die uit het
subcontract en de Aanbestedingswet volgen.
b. Samenwerking met onderzoeksorganisaties als onderdeel van het consortium. De partners zijn
gebonden aan de samenwerkingsafspraken en toepasselijke steun- en subsidiekaders.
3. Partijen die geen subsidie ontvangen
Het uurtarief van partijen die geen subsidie ontvangen wordt berekend op basis van een voor de deelnemers
aan een samenwerkingsproject gebruikelijke en controleerbare methode, die gebaseerd is op
bedrijfseconomische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden
beschouwd en die de deelnemers aan een samenwerkingsproject stelselmatig toepassen; (artikel 3.2.1 van de
regeling nationale EZK- en LNV-subsidies)
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