
 

 
 

 
OPROEP VOOR HET INDIENEN VAN WENSEN EN PROJECTIDEEËN VOOR KENNIS EN 

INNOVATIE IN DE AKKERBOUWSECTOR 
 
 

Beschikbaar budget Ca. 3 miljoen euro 

Indienen wensen en projectideeën Uiterlijk 6 januari 2019 

Indienen volledige projectvoorstellen Uiterlijk 1 juli 2019 

Besluitvorming en terugkoppeling December 2019 

Indienen bij info@bo-akkerbouw.nl  

 
 
De Brancheorganisatie Akkerbouw roept akkerbouwers (individueel of in een samen-
werkingsverband), zijn leden, kennisinstellingen en andere relaties op tot het indienen van 
wensen en projectideeën op het gebied van kennis en innovatie. De wensen en ideeën 
moeten tot doel hebben de positie van de akkerbouwers en de gehele akkerbouwsector te 
versterken. 

 
Aanleiding 
Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw organiseert zelf het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit 
gebeurt aan de hand van het door de minister verbindend verklaarde Programma Onderzoek en 
Innovatie. Akkerbouwers betalen het onderzoek samen via een verplichte onderzoeksbijdrage per 
hectare. Zij investeren daarmee in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het 
gebied van o.a.  bodem, gewas, water, kringlopen, klimaat en plantgezondheid. Dit soort 
onderwerpen heeft een complexe achtergrond, onderzoeken zijn daardoor kostbaar en niet door een 
individuele akkerbouwer te financieren. Vandaar dat de sector dit collectief regelt. Uitgangspunt voor 
budgethonorering is dat telers nu of in de toekomst baat hebben bij de resultaten. 
 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de praktijk wordt in deze Oproep aan akkerbouwers, de leden 
van BO Akkerbouw, kennisinstellingen en andere relaties gevraagd om wensen en projectideeën in te 
dienen. Bijzondere aandachtspunten zijn: 

- De selectie verloopt in twee fasen: eerst wensen en projectideeën en na prioritering de 
uitwerking tot volledige projectvoorstellen. 

- De besluitvormingsprocedure houdt bewust rekening met de Call van de TKI’s Agro& Food en 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

 
Inhoudelijk kader 
Het inhoudelijk kader van deze Oproep wordt bepaald door het Programma Onderzoek en Innovatie, 
het Actieplan Plantgezondheid  en de Klimaatagenda Akkerbouw van BO Akkerbouw. 
 
Het Programma Onderzoek en Innovatie richt zich op de volgende vier thema’s: 

- Vitale bodem  (bodemchemie, bodembiologie, bodempathogenen, bodemfysisch) 
- Vitaal gewas   (veredeling en uitgangsmaterialen, gewasbescherming, ziekten en plagen en 

onkruidbestrijding en –beheersing) 

- Energie en Kringlopen (circulaire akkerbouw, incl. biobased economy) 
- Management, Economie en Data (harmonisatie en uitwisseling van data, oogst, bewaring 

en verwerking). 
 
Het Actieplan Plantgezondheid heeft als speerpunten: 

- Weerbare teeltsystemen 
- Precisielandbouw en vergroening middelenpakket 

- Versterken van biodiversiteit 
- Inzichtelijk maken van de milieuprestaties voor de markt. 
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De Klimaatagenda richt zich op: 

- Groene energieproductie 
- Koolstofvastlegging in de bodem 
- Teelt van eiwit- en rustgewassen 
- Precisielandbouw 
- Coördinatie van de kennisverspreiding 

 
Hoe in te dienen 
Fase 1 
Indienen door akkerbouwers en leden van de BO Akkerbouw kan geschieden door het indienen van 
een onderzoekswens of door het indienen van een projectidee. Van kennisinstellingen en andere 
relaties wordt verwacht dat zij gebruik maken van het format van het projectidee. 
De wensen en projectideeën dienen uiterlijk 6 januari 2019 ingediend te worden bij info@bo-
akkerbouw.nl 
 
Fase 2 
Medio maart 2019 zal de Sectie Teelt van BO Akkerbouw aangeven welke wensen en projectideeën 
verder geconcretiseerd kunnen worden tot volwaardige projectvoorstellen. Dit zal geschieden door 
gebruik te maken van het BO Akkerbouw format projectvoorstel (op te vragen). De uiterste datum van 
indiening is 1 juli 2019. Echter er kan ook besloten worden gebruik te maken van de Calls die door de 
TKI Agro & Food en de TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen opgestart worden. Op dat moment wordt 
gebruik gemaakt van de formats van deze TKI’s. Waarschijnlijk zal dan medio april de uitgekozen 
projectideeën aldaar ingediend kunnen worden. De indiening van de volwaardige projectvoorstellen is 
waarschijnlijk ook uiterlijk 1 juli 2019.  
 
Bepalingen voor de indiening 

- Er dient gebruik gemaakt te worden van de formats. 
- Het dient het collectief belang te dienen. 
- Er is geen limiet aan het aantal wensen of projectideeën die iemand of een organisatie mag 

indienen. 

- Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen fundamenteel/strategisch of praktijkonderzoek, 
innovatie of kennisverspreiding. Leidend is de behoefte in de praktijk. 

- De looptijd is maximaal 4 jaar, waarbij praktijktoepassing voorop staat. De projecten starten 
per 1 januari 2020. 

- Er zijn geen specifieke eisen aan minimale of maximale budgetten, uurtarieven of co-
financiering. Financiering is tot 100% mogelijk. 

- Alle akkerbouwers dragen bij aan de financiering van deze Call. Het is wenselijk dat ook 
biologische telers zich herkennen in de onderzoeksportofolio. 

- Uitgangspunt is dat we gewasoverschrijdend en bouwplan breed onderzoek verrichten. Dat 
sluit niet uit dat gewasgericht onderzoek hier voor nodig kan zijn.  

 
Beoordeling 
De beoordeling van de wensen, projectideeën en de uiteindelijke projectvoorstellen geschiedt door de 
volgende criteria te hanteren: 

- Noodzaak (urgentie) in de praktijk 
- Draagvlak bij akkerbouwers 
- Passend binnen het Programma Onderzoek en Innovatie 
- Bijdrage aan het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw 
- Multiplier effect wordt gewaardeerd (co-financiering) 
- Kwaliteit (m.n. de aanpak en praktische toepassing) 

Voor de beoordeling zal gebruik gemaakt worden van de interne besluitvorming van BO Akkerbouw.  
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De Commissie Onderzoek en Innovatie, de Sectie Uitgangsmateriaal, Handel en Verwerking en het 
digitale panel van akkerbouwers zijn adviserend. De Sectie Teelt en het Bestuur besluiten over de 
uiteindelijke goedkeuring. Daar waar wenselijk kunnen ook bestaande Stuurgroepen zoals Stuurgroep 
Actieplan Plantgezondheid en de Stuurgroepen Plan van Aanpak Aardappelmoeheid, Erwinia en 
Meloidogyne en de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten om advies gevraagd 
worden. 
 
Tijdspad 
1 december 2018: open stellen van de Oproep BO Akkerbouw 
6 januari 2019: uiterlijke indiening van de wensen en projectideeën 
Januari 2019: 1e beoordeling en ordening door secretariaat 
Februari: raadpleging Commissie O&I en het digitale panel van akkerbouwers 
19 maart 2019: Sectie Teelt besluit welke wensen en projectideeën verder uitgewerkt worden tot 
volledige projectvoorstellen en of er gebruik gemaakt wordt van de Call van de TKI’s A&F en T&U 
April 2019: terugkoppeling naar indieners en evt. opstart procedure Call TKI A&F en T&U 
1 juli 2019: uiterlijke indiening van de volledige projectvoorstellen 
Zomer 2019: beoordeling van de projectvoorstellen en wellicht opvragen aanvullende informatie 
Najaar 2019: interne besluitvormingsprocedure BO Akkerbouw 
27 november 2019: formeel besluit door het Bestuur van BO Akkerbouw 
December 2019: terugkoppeling en formalisatie van de gunning. 
1 januari 2020: start van de goedgekeurde projecten. 
 
Formele aspecten 

- De indiener van een projectidee wordt geacht bereid te zijn deze uit te werken tot een 
volwaardig projectvoorstel en heeft de bereidheid om desgevraagd deel te nemen aan de Call 
van de TKI Agro & Food en TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. 

- De indiener van een projectidee wordt geacht bereid te zijn om te bezien of samenwerking 
met andere indieners wenselijk is. 

- De goedgekeurde projectvoorstellen en de resultaten zijn openbaar en beschikbaar voor alle 
akkerbouwers en worden bekend gemaakt op onze website www.bo-akkerbouw.nl. 

- Er is niet voorzien in een bezwaar- en beroepsprocedure. Er kan niet over de procedure en  
uitslag gecorrespondeerd worden. 

- Indien belangrijke wensen van de akkerbouwers en de leden van BO Akkerbouw niet of 
onvoldoende ingevuld kunnen worden d.m.v. de ingediende projectideeën, behoudt de BO 
Akkerbouw zich het recht om passende binnen deze Call zelf aanvullend projectvoorstellen 
op te vragen. 

- De projectideeën en projectvoorstellen beschouwen we als intellectueel eigendom van de 
indiener en dient door een ieder betrokken bij de procedure zo ook behandeld te worden.  

- Deze Oproep zal leiden tot projecten die per 1 januari 2020 zullen starten. Er is niet voorzien 
in een nieuwe Oproep einde jaar 2019, dus voor projecten die kunnen starten per 1 januari 
2021. 

- Het goedgekeurde projectvoorstel kan zowel in de vorm van een subsidie of als een opdracht 
gehonoreerd worden. 

- Het is mogelijk dat BO Akkerbouw bij de definitieve goedkeuring verlangt dat er een 
accountantsverklaring komt of dat er een begeleidingscommissie ingesteld dient te worden. 
De kosten hiervan kunnen t.z.t. in de begroting worden opgenomen. 

- De persoonsgegevens van natuurlijke rechtspersonen, die in het kader van deze Oproep 
worden verkregen,  worden uitsluitend gebruikt voor deze Oproep en het opstarten van de 
projecten. Voorts wordt verwezen naar ons privacy reglement op de website www.bo-
akkerbouw.nl 
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