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Inleiding
In het najaar van 2013 heeft NWO mede het Kennis- en Innovatiecontract voor 2014-2015 ondertekend.
Aangezien de periode waarover het innovatiecontract 2014-2015 betrekking heeft inmiddels afgelopen is,
kan de balans opgemaakt worden met betrekking tot de realisatie van de bijdrage van NWO aan dit
innovatiecontract. Deze rapportage is langs twee lijnen samengesteld:
1)

Een cijfermatige rapportage waarin de rondes die in 2014-2015 zijn gerealiseerd worden
vergeleken met de voorgestelde activiteiten uit de propositie.

2)

Een tekstuele toelichting per topsector op de belangrijkste elementen van de realisatie.

PPS- en PPP-activiteiten
De eerste twee componenten van het innovatiecontract bestaan uit de Publiek-Private samenwerkingen
(PPS-en)1 en Publiek-Private programmeringsactiviteiten (PPP-en)2. Dit betreft dus specifiek benoemde
activiteiten waarin op programmaniveau inzicht wordt gegeven.
Voor de PPS-en is, alles bij elkaar, het innovatiecontract grotendeels gerealiseerd. De PPP-en zijn
cumulatief volledig gehaald (Tabel 1).3 Op het niveau van de individuele topsectoren is het beeld
gevarieerd (bijlage 1). Een toelichting hierop is gegeven in bijlage 2.
Tabel 1: Totaal resultaat.

PPS 2-3

PPS 2-3 prop

PPP

PPP prop

Granting

201.592.248

238.366.000

34.381.830

43.690.000

Instituten

21.089.422

15.678.667

65.686.142

55.898.000

Eindtotaal

222.681.670

254.044.667

100.067.972

99.588.000

De reden voor het niet volledig realiseren van de inzet op PPS in 2014-2015 is vaak dat een ronde niet
tot honorering kon komen in de afgesproken periode; dit is vooral aan de orde als honorering afhankelijk
is van een derde partij. Het komt ook voor dat het budget voor een ronde niet volledig is uitgeput
vanwege onvoldoende kwaliteit van de voorstellen. In een enkel geval heeft het gebiedsbestuur in
overleg met de topsector besloten om een ronde in het geheel niet uit te voeren. Indien de propositie
niet gehaald is, wordt in de meeste gevallen het nog te benutten budget, met instemming van de
betreffende topsector, alsnog in de volgende propositieperiode ingezet.
Vrij onderzoek gericht op de topsectoren
De derde en laatste component van het innovatiecontract, te weten het ‘vrij onderzoek gericht op de
topsectoren’ betreft onderzoek dat niet geprogrammeerd is, maar dat achteraf aan topsectoren toe te
rekenen is. Hier is de propositie (ca. 23,3 M€) ruimschoots gehaald.
Bijlagen:

1
2
3

1.

Overzicht propositie versus realisatie per topsector.

2.

Toelichting realisatie per topsector.

Gezamenlijk geprogrammeerde samenwerkingsprogramma’s met verplichte private cofinanciering.
Gezamenlijk geprogrammeerde samenwerkingsprogramma’s zonder verplichte private cofinanciering.
De realisatie van PPS variant 1 staat niet in de tabel maar is 40,5 M€ van de beoogde 46,2 M€.
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