
Praktijknetwerken 2011
Subsidie voor kennis delen in de landbouw

Heeft u een goed idee om de landbouwsector vooruit te 
helpen? Of bent u juist op zoek naar verdieping? Investeer 
dan in uw bedrijf en in uw sector door met andere landbouw
ondernemingen kennis en kunde te ontwikkelen en te delen 
via een praktijknetwerk. Deze subsidie is voor landbouw
ondernemers uit alle landbouwsectoren. 

Aanvragen
Aanvragen kan alleen van 15 september tot en met 28 oktober 
2011. U doet uw subsidieaanvraag via internet in Mijn dossier 
op www.drloket.nl.

Meer informatie
Meer weten over de voorwaarden? Kijk op www.drloket.nl > 
Subsidie > Praktijknetwerken. 



Wat is een praktijknetwerk?

Het doel van de subsidie is kennisontwikkeling 
in de landbouw door het uitwisselen en 
verspreiden van kennis. EL&I wil agrarisch 
onder nemers stimuleren zelf aan de slag te gaan 
in een breed netwerk. Door samenwerking met 
partners buiten de eigen sector ontstaan zo 
nieuwe en betere producten en processen. Vaak 
gebeurt dit onder begeleiding van een adviseur, 
de procesbegeleider. Subsidie kan worden 
aangevraagd door een samenwerkingsverband 
van agrarische bedrijven en organisaties. 

Het samenwerkingsverband vormt de kern 
van het praktijknetwerk en neemt de 
verantwoordelijk heid om met andere bedrijven 
en organisaties een gezamenlijk projectdoel te 
bereiken. De bedrijven en organisaties leveren 
kennis, geld of arbeid aan het project. Het 
praktijknetwerk bestaat bijvoorbeeld uit 
landbouwondernemingen, maatschappelijke 
organisaties, kennisinstellingen, overheidsin
stellingen of adviesbureaus.

In één oogopslag
Kleine netwerken Grote netwerken

Subsidie plafond € 2.000.000 € 3.600.000

Doelgroep Landbouwonder nemingen Landbouwondernemingen, 
agro-MKB-ondernemingen, 
kennisinstellingen

Minimum aantal 
deelnemers

2 8

Maximale subsidie € 40.000 € 250.000

Minimale subsidie n.v.t. € 100.000

Subsidiepercentage 80% 70%

Duur project 2 jaar 3 jaar

Doel project 1.  Kennisontwikkeling door 
kennisuitwisseling in de 
landbouwsector 

2.  Ontwikkeling van nieuwe, 
betere of meer hoogwaardige 
producten

3.  Verbetering van 
productiewijzen of 
productieprocessen

1.  Kennisontwikkeling door 
kennisuitwisseling in de 
landbouwsector 

2.  Verkrijgen of vergroten van 
kennis op het gebied van 
klimaatverandering, 
hernieuw bare energie, 
kwantitatief en kwalitatief 
water beheer (grond- en 
oppervlaktewater), 
  biodi versiteit, of innovaties 
op deze terreinen


