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Uitgangsmateriaal, veredeling en zaadcoating
Thijs Simons1 en
deelnemers aan
NWO-calls met
Plantum en PPS-en
binnen TKI-U

Plantum

Alle onderzoek aan plantenveredeling,
zaadtechnologie, jonge plantenproductie en
productie van zaai- en pootgoed wordt getypeerd
als onderzoek aan uitgangsmateriaal en valt onder
de koepel-PPS Better Plants for New Demands.
In 2014 lopen in totaal 48 projecten onder deze
koepel-PPS. Er is een onderverdeling te maken
in drie werkvelden die elk ongeveer 1/3 van het
aantal projecten bevatten:
1. Biotische stress
2. Abiotische stress
3. Precompetitieve toolontwikkeling
Er ligt een zeer sterke focus op fundamenteel en
industrieel onderzoek waardoor er vaak geen
directe toepassing uit de projecten komt maar
vooral kennis voor de algemene kennisbasis en de
deelnemers aan de projecten.

Sessie op 19 november 2014
Er is een tweetal onderwerpen waar in de
bijeenkomst op ingegaan kan worden:
1. Het proces van indienen van projecten en
het aanhaken van bedrijven op de koepelPPS, en
2. De inhoudelijke focus.
De uitkomsten van de discussies zullen worden
gebruikt voor verdere verbetering van de
programmering voor de koepel-PPS Better Plants
for New Demands vanaf 2015.

Ad 1, proces en aanhaken van bedrijven
MKB. Doelstelling van het topsectorenbeleid is
om bedrijven te stimuleren om te participeren
in projecten met het oog op onderzoek en
innovatie. De ervaring leert dat met name de
grote groentezaadbedrijven de weg goed weten
te vinden naar de koepel-PPS. Dat wil meteen
ook zeggen dat er voor kleinere bedrijven, met
name in de sierteelt, blijkbaar een drempel ligt
voor participatie. Naast de grote jaarlijkse call
is er ook een MKB-instrument voor kleinere
projecten. Wat zijn de problemen waar bedrijven
tegenaan lopen bij het opstellen en indienen
van projectvoorstellen en op welke wijze is
participatie verder te stimuleren? Uw inbreng
zal gebruikt worden voor verdere verbetering
van de procedures en keuzes in beschikbare
instrumenten vanaf 2015.
EU-projecten. Daarnaast zijn er in Europa
mogelijkheden voor onderzoeksprojecten. Hier
is de financiële multiplier groot doordat vele
partners mee moeten doen. Dat kan ook meteen
een reden zijn waarom het minder gebruikt
wordt dan verwacht: er moeten veel partners
meedoen. Is dat het enige probleem of op welke
wijze kan er vanuit de koepel-PPS beter worden
aangehaakt bij de EU projecten? Uw inbreng
zal worden meegenomen ter inspiratie voor het
verder uitwerken van de gewenste activiteiten om
participatie in EU programma’s te stimuleren.

Ad 2, inhoudelijke focus
Voor 2015 was de oproep voor projecten gericht
op de drie werkvelden zoals hierboven benoemd.
Is dit te beperkt of juist nog te breed? Heeft een
publieke financiering tot doel om onderzoek
te faciliteren dat anders toch wel zou gebeuren
of zou er juist onderzoek gefinancierd moeten
worden dat anders zeker niet zou starten? Op
welke wijze zorgt de publieke financiering voor
een stevige kennisbasis die in de toekomst de
vragen vanuit de bedrijven kan beantwoorden?
U wordt uitgenodigd om uw visie te geven. Deze
visie zal worden meegenomen in het op te stellen
visiedocument vanuit de TKI Uitgangsmaterialen
die de richting gaat bepalen voor de koepel-PPS
vanaf 2015.
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