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1.

Project
• Projectnummer
14992
• Onderwerp/titel
Innovatie makelaar
• Relatie met taken/thema’s PT
Plantgezondheid, Fytosanitair en Water

2.

Aanvraag
• Datum aanvraag
23 mei 2014
• Naam aanvrager
NFO
• Naam ontvanger van de bijdrage
NFO
• Naam uitvoerder(s)
NFO

3.

Projectinhoud
• Doelstelling
Het aanjagen van de innovatie in de fruitteelt door middel van de inzet van een
kennismakelaar.
• Hoofdpunten
Het mobiliseren van private partijen door deze bij elkaar te brengen en meerwaarde te
bieden door private initiatieven te koppelen aan subsidieregelingen, zoals de
topsectorgelden en synergiewinst te halen door afstemming met andere innovatietrajecten.
Het tot stand brengen van concrete privaat-publieke projecten en samenwerking.
Organiseren van netwerkbijeenkomsten en communiceren van activiteiten.
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4.

Projectkosten
• Totale projectkosten
€ 180.000,- (2016)
• Ten laste PT
€ 80.000,- (2016)
Dit project is voor de jaren 2014 en 2015 reeds gehonoreerd in de Sectorcommissie
Groente en Fruit d.d. 31 oktober 2013. PT bijdrage hierin is € 120.000,• Financiering door derden
• Cofinanciering publiek
€ 80.000,• Cofinanciering privaat, incl. bijdragen in natura
€ 20.000,• Kostenplaats/financieringsfonds
334 Fruitteelt
• Rubriek
• Budget per jaar
Jaar

2016

PT
Andere financiers
NFO/PPO
Totaal

80.000
80.000
20.000
180.000

• Beschikbaar budget na vorige sectorcommissie
Zie budgetplanning
• Dekking
Zie budgetplanning
5.

Beoordeling en advies
• Beoordeling
Het is voor de fruitteeltsector van groot belang om door innovaties de toenemende
concurrentie voor te blijven. Collectieve financiering speelde daar vanouds een belangrijke
rol. Nu de tijden veranderd zijn, zullen nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Een
publiek-private samenwerking kan hier goed in voorzien. Dit vraagt echter zeker de eerste
jaren een actieve rol vanuit de sector zelf. De NFO wil hier in voorzien door het aanstellen
van een kennismakelaar. Het project was reeds voor de jaren 2014 en 2015 goedgekeurd.
• Advies
Inhoudelijk positief, voor definitieve honorering zie procedure budgetplanning.
Bijlage(n)

