Betreft: Methodiekenonderzoek 2023

Geachte dames en heren,
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt aan de Raad voor plantenrassen (de
Raad) onderzoeksgelden ter beschikking voor efficiencyverbetering van het onderzoek dat ten
grondslag ligt aan de kwekersrechtverlening en toelating van plantenrassen op basis van de
Nederlandse wet- en regelgeving. Dit Methodieken-onderzoek moet leiden tot de ontwikkeling van de
best beschikbare technieken voor een efficiënte uitvoering van het onderzoek voor
kwekersrechtverlening en toelating zodat Nederland zijn leidende positie op dit gebied kan behouden.
Het onderzoek kan gaan om de ontwikkeling van nieuwe technieken maar ook om de verbetering van
bestaande technieken. Het kan gaan om feitelijk onderzoek, maar het kan ook gaan om het
ontwikkelen van middelen waarmee het de aanvrager gemakkelijker wordt gemaakt om
aanvraagformulieren in te vullen of om het ontwikkelen van systemen waarmee handhaving van het
kwekersrecht verbeterd kan worden. Iedere organisatie of instelling die zich direct of indirect bezig
houdt op het gebied van plantenrassenonderzoek ten behoeve van kwekersrecht en toelating kan
onderzoeksvoorstellen indienen.
Procedure
Naktuinbouw dient hierbij als regisserende en inventariserende organisatie en draagt zorg voor
voorlegging van de projectvoorstellen aan de Raad. De Raad beoordeelt de voorstellen - bij
goedkeuring wijst de Raad een organisatie aan voor de uitvoering ervan en stelt de Raad (een deel
van) de financiële middelen ter beschikking. De Raad bewaakt de voortgang en de tussen – en
eindrapportages.
Uw betrokkenheid bij het plantenrassenonderzoek maakt uw instelling een kandidaat voor het
indienen van onderzoeksvoorstellen voor uitvoering in 2023. De projecten hebben meestal een
looptijd van één of twee jaar met een budget dat ligt tussen € 5.000 en (maximaal) € 50.000. In totaal
is voor 2023 ca. € 250.000 beschikbaar.
U wordt hierbij van harte uitgenodigd om uiterlijk 10 oktober 2022 een kort projectvoorstel (zie bijlage)
met bijbehorend budget in te dienen bij de Raad voor plantenrassen, t.a.v. de heer C.J.A.
Groenewoud, secretaris van de Raad.

Met vriendelijke groet,

C.J.A. (Kees Jan) Groenewoud
Secretaris Raad voor plantenrassen

Bijlage: Format projectvoorstel (maximaal 2 A4’ s)
Doel
Beschrijving van het probleem
Is reeds (elders) aan het probleem gewerkt cq met welke instelling is het probleem besproken
Urgentie om probleem op te lossen
Belang van een oplossing voor de Raad voor plantenrassen
Methode
Uitvoering in fasen
Resultaat
Eigendom van het projectresultaat
Wie gaat het resultaat gebruiken?
Ook bruikbaar voor bedrijfsleven?
Budget
Kosten
Gevraagde bijdrage
Eventuele cofinanciering door derden

