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VEEL GESTELDE VRAGEN
1. Procedure
Kan ik een PPS-voorstel zonder eerst een PPS-idee indienen?
Nee, zonder PPS-idee kan er geen PPS-voorstel worden ingediend
Waarop zijn de leidraden gebaseerd?
Voor elk Meerjarig Missiegedreven InnovatieProgramma (MMIP) hebben de programmateams een
portfolioanalyse uitgevoerd; ook de klankbordgroepen zijn daarbij geconsulteerd. Op basis van de
analyses zijn aandachtsgebieden geïdentificeerd. Aandachtsgebieden die zich lenen voor publiekprivate samenwerking zijn opgenomen in de leidraden.
Valt er iets te zeggen over de slagingskans?
De slagingskans is voor deze calls altijd hoog, zeker t.o.v. NWO en EU. De afgelopen twee jaar is meer
dan 60% van de PPS-voorstellen gehonoreerd. Voor de PPS-ideeën lag dit percentage op ruim 30%
(een deel van de PPS-ideeën wordt niet uitgewerkt tot voorstel).
Ik heb een goed idee dat niet aansluit bij een leidraad, beïnvloedt dat de slagingskans?
Niet per sé. Voorstellen die aansluiten bij een leidraad hebben een pré omdat ze voorzien in een
gesignaleerde kennisleemte. Voorstellen die anderszins aantoonbaar een relevante bijdrage leveren
aan het portfolio maken een vergelijkbare kans, mits passend in de KIA-LWV.
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 MMIP’s. Vergroot dit de slagingskans?
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 in de call-tekst beschreven
uitzonderingen waarvoor 30% cofinanciering geldt. Daarnaast 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
laboratoriumomgeving vallen onder industrieel onderzoek (minimale bijdrage private partijen 50%).
Commercieel bruikbare prototypes vallen onder experimentele ontwikkeling (minimale bijdrage
private partijen 75%).
Ik heb buitenlandse partners op het oog. Kan ik een PPS-idee indienen?
Ja, buitenlandse bedrijven mogen meedoen, 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 Nederlandse kennisinfrastructuur, kunnen zij participeren. Bij voorkeur komt de

financiering voor die buitenlandse kennisinstellingen 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.
Maakt het type financiering uit voor hoe een project beoordeeld wordt?
Nee, alle voorstellen worden gelijk beoordeeld, of het nu WR-capaciteit, TO2-capaciteit of PPStoeslag betreft. Wel is het zo dat voorstellen op basis van gereserveerde PPS-toeslag buiten de
definitieve ranking gehouden worden omdat zij niet met andere voorstellen concurreren om vrije
middelen.
Hoe wordt aansluiting bij een leidraad meegewogen in de beoordeling?
Alle voorstellen worden op dezelfde criteria beoordeeld (zie call-tekst). Eén van de criteria is bijdrage
aan het huidige portfolio. Een voorstel dat goed aansluit bij een leidraad zal op dit criterium een hoge
waardering krijgen. Een voorstel waarvan dit criterium anderszins overtuigend gemotiveerd en
onderbouwd is kan op dit onderdeel ook goed scoren.
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.
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.
Er is PPS toeslag beschikbaar bij een vrij te kiezen “publieke kennisinstelling”. Hoe is dit precies
gedefinieerd?
Dit zijn bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek genoemde instellingen.

Zijn onderzoekskosten van (deels) private kennisinstellingen financierbaar uit projectbudget?
Jazeker. Het is sowieso mogelijk om private cofinanciering hiervoor in te zetten. Ook PPS-toeslag kan
besteed worden bij (deels) private kennisinstellingen maar dit is wel aan voorwaarden gebonden.
Meer hierover is te lezen op de website van RVO. WR-capaciteit en TO2-capaciteit zijn niet inzetbaar
bij private kennisinstellingen.
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?
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.

