Onderdelen
1. Procedure
Kan ik een PPS-voorstel zonder eerst een PPS-idee indienen?
Nee, zonder PPS-idee kan er geen PPS-voorstel worden ingediend
Hoe zijn de prioriteiten bepaald?
Voor elk Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma (MMIP) is een programmateam. De
gestelde prioriteiten volgen uit de portfolio-analyses die door de programmateams zijn gemaakt.
Ik heb een goed idee dat niet onder één van de prioriteiten volgt, hoe groot is de slagingskans?
De slagingskans is kleiner dan bij een idee dat wel onder de prioriteiten valt. Het advies is goed te
kijken of het idee bijdraagt aan de realisatie van de doelen (zie de Theory of Change Schema’s).
Moet ik de feedback op een ingediend PPS-idee opvolgen?
Nee, opvolgen van de feedback is niet verplicht, maar wel aan te raden omdat je daarmee je voorstel
beter passend kunt maken, en daarmee de kans op honorering vergroot.
Mijn idee valt onder twee prioriteiten. Vergroot dit de kansen extra?
Niet per definitie. Hangt af van de bijdrage aan de doelen van het MMIP.
Hoe kan ik aannemelijk maken dat mijn idee onder de 30%-cofinanciering valt?
Een projectidee dient inhoudelijk te vallen onder één van de prioriteiten waarvoor de uitzondering
van 30% cofinanciering geldt. Voorts dient duidelijk te zijn dat het belang van marktpartijen bij dit
project beperkt is. Tot slot geldt de 30%-cofinanciering alleen voor WR-capaciteit en/of de IenW
bijdrage.
Ik wil een prototype ontwikkelen. Is daar ruimte voor in deze regeling?
Ja, de ontwikkeling van een prototype past binnen de regeling. Prototypes in een laboratorium
omgeving vallen onder industrieel onderzoek (minimale bijdrage private partijen 50%). Commercieel
bruikbare prototypes vallen onder experimentele ontwikkeling (minimale bijdrage private partijen
75%).
Valt er iets te zeggen over de slagingskans?
De slagingskans is voor deze calls altijd hoog, zeker t.o.v. NWO en EU. Vorig jaar zijn van de 375
projectideeën en 196 projectvoorstellen in totaal 115 projecten gehonoreerd.
Ik heb buitenlandse partners op het oog. Kan ik een PPS-idee indienen?
Ja, buitenlandse bedrijven mogen en tellen mee maar de penvoerder dient een in Nederland
gevestigd bedrijf, brancheorganisatie, ngo of publieke organisatie te zijn.
Ik heb buitenlandse kennisinstellingen op het oog. Kunnen zij participeren?
Als er unieke expertise enkel en alleen in het buitenland beschikbaar is, en de projectresultaten ten
goed komen aan de NL kennisinfrastructuur, kunnen zij participeren. Bij voorkeur komt de
financiering dan vanuit de cofinanciering van de (private) partners.
Ik heb meer tijd nodig voor het schrijven van mijn projectidee/projectvoorstel. Kan ik uitstel
krijgen?
Nee, dat is niet mogelijk.

2. Beoordeling
Wie beoordeelt mijn PPS-idee?
De PPS-ideeën worden beoordeeld door het programmateam van het bijbehorende MMIP.
Hoe is de vertrouwelijkheid van mijn idee of voorstel gewaarborgd?
De leden van het programmateam en de reviewers van het voorstel hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend m.b.t. de inhoud van de ideeën en voorstellen en de
bespreking hiervan.
Wat gebeurt er als één van mijn concurrenten in de reviewcommissie zit?
Die heeft getekend voor geheimhouding en dient niets met de verkregen informatie te doen.
Kan ik in beroep gaan tegen een beslissing?
Nee, er zijn geen mogelijkheden tot in beroep gaan.

3. Budget en financiering
Waarom wordt er zoveel budget gereserveerd voor Wageningen Research?
De publieke financiering van de PPS-call komt voort uit verschillende bronnen. Eén van deze bronnen
is de jaarlijkse bijdrage van het ministerie van LNV aan Wageningen Research.
Er is 10 miljoen WR-capaciteit beschikbaar, uit hoofde van de TO2 regeling. Betekent dit dat een
PPS-en met zowel deelname van WR als (een) andere kennisinstellingen(en) altijd uit de PPS
toeslag gefinancierd wordt? De andere kennisinstellingen vallen immers niet onder het regime van
de TO2 regeling.
Dit is maatwerk en hangt ook af van de verhouding tussen de inzet van WR en van andere
kennisinstellingen. Een combinatie is ook mogelijk.
Er is PPS toeslag beschikbaar bij een vrij te kiezen “publieke kennisinstelling”. Hoe is dit precies
gedefinieerd?
Universiteiten, TO2, Hogescholen, KNAW instituten. En in de praktijk ook projecten bij overige (deels
private) kennisinstellingen zoals LBI, NIZO, Proeftuin Zwaagdijk, Improvement Centre, Schothorst etc.
In de begroting van het volledige projectvoorstel wordt gevraagd een keuze te maken tussen het
aanvragen van WR-capaciteit en PPS-toeslag. Zijn er richtlijnen voor deze keuze?
In principe moet WR-capaciteit worden aangevraagd voor WR en PPS-toeslag voor andere
kennisinstellingen. Gemengde financiering is minder gewenst. Bij weinig PPS-toeslag kan WR doorcontracteren, of de andere partij betalen uit de private bijdrage.
Kan voor alle kennisinstellingen PPS-toeslag aangevraagd worden? Bijv. kennisinstellingen die geen
link hebben met één van de TKI’s die betrokken zijn bij de call?
Aanvragen kan zeker. Of het toegekend wordt is een andere vraag. De TKI’s gaan in gesprek met
partijen die momenteel nog niet verbonden zijn.
In de begroting kunnen kosten overige consortiumleden (lees: bedrijven) worden aangegeven.
Moeten deze kosten altijd voor eigen rekening en risico gemaakt worden (dus betaald uit de eigen
ingebrachte private bijdrage) of mogen partners elkaar ook onderling vergoeden voor kosten? (dus
private cashbijdrage van de ene private partij wordt ingezet ter dekking van de kosten van een
andere private partij?)

Bedrijven dragen op twee manieren bij aan een project; in cash en in kind. De private cashbijdrage
wordt doorgaans aangewend om de kosten van onderzoeksactiviteiten te dekken, maar kan ook
worden aangewend om kosten van andere private partijen te dekken. De in kind bijdrage kan allerlei
vormen aannemen: kas- en laboratoriumruimte, materiaal, uren e.d. Echter, kosten van bedrijven
binnen het projectbudget waar op enige manier een vergoeding tegenover staat, vormen geen
werkelijke bijdrage, en kunnen dus niet als onderdeel van de private cofinanciering worden
opgevoerd. In uitzonderlijke gevallen – een bedrijf voert zelf onderzoeksactiviteiten uit – kan het
daar een vergoeding voor krijgen vanuit de private cash. De uitvoerende partij is dan een
onderaannemer, maakt geen onderdeel van het consortium uit en wordt uitgesloten van rechten op
de ontwikkelde resultaten.

4. Intellectueel eigendom
Wie mag over de resultaten van het project beschikken?
Omdat het project deels met publieke middelen gefinancierd is, moeten a) de resultaten op enig
moment in het publieke domein terecht komen, en b) voldaan worden aan het Europese
staatssteunkader. Dat kan bijvoorbeeld zijn door middel van een of meer publicaties, een promotie
of een octrooiaanvraag.
Bedrijven die bijdragen aan het consortium kunnen exclusieve rechten verwerven op de
onderzoeksresultaten; in dat geval dient wel een marktconforme vergoeding te worden betaald. Bij
het vaststellen van die vergoeding wordt rekening gehouden met de aard en hoogte van de bijdrage
van het bedrijf in kwestie bij het genereren van de onderzoeksresultaten.

