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HORIZON 2020    

Results of Horizon 2020 SC2-2019 call 1-step applications (CSA’s, EJP and IA’s) (23 May 

2019) 

Source: EU-Office 

Yesterday the results of the H2020  SC2-2019 call for one-stage applications (Innovation actions, ERA-net co-fund and European 

Joint Programming) with deadline 23 January 2019 became available.  Wageningen was involved in 47 applications, of which 6 co-

ordinations.14 out of the  47 projects (30%) with Wageningen involvement  are invited for the Grant Preparation Phase . 1 out  of the  

6 Wageningen co-ordinations has a GO. 13 proposals with Wageningen participation are on the Reserve list of which 2 Wageningen 

co-ordinations.  

 

 

Flash information MSCA-ITN-2019 call (23 May 2019) 

As mentioned in the last Subsidy and Innovation News (No 251, 16 May 2019)  the coordinators of the MSCA-ITN-2019 call were 

informed about the results of their projects. Wageningen was involved in around 52 projects, of which 10 co-ordinations. Seven 

projects have a go, of which three Wageningen co-ordinations. Three projects are on the reserve list.  

This week the EC published flash information on the MSCA-ITN-2019 call with basic statistics 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-2019_-

_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf .` 

 

Total budget: EUR 470 million  

European Training Networks (ETN): 400 million EUR   

European Industrial Doctorates (EID): 35 million EUR  

European Joint Doctorates (EJD): 35 million EUR 

 

MSCA-ITN-2019-ETN (European Training Networks) 

Number of proposals submitted:     1346 

Number of proposals receiving an evaluation score above the threshold: 1211 

Total budget requested from these above-threshold proposals:  4.462.915.467,75 € 

 

MSCA-ITN-2019-EID (European Industrial Doctorates) 

Number of proposals submitted:     137 

Number of proposals receiving an evaluation score above the threshold: 108 

Total budget requested from these above-threshold proposals:  184.746.103,77 € 

 

MSCA-ITN-2019-EJD (European Joint Doctorates) 

Number of proposals submitted:     82 

Number of proposals receiving an evaluation score above the threshold: 67 

Total budget requested from these above-threshold proposals:  242.817.941,31 € 

 

In the table of the Flash alert  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-

2019_-_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf   you find more information on the scores per panel 

 

 

Call for proposals for ERC Advanced Grant  (ERC-2019-ADG) open (21 May 2019) 

Source: Funding & Tenders Portal EC https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-

adg.html 

Advanced Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are already established 

research leaders with a recognised track record of research achievements. Applicant Principal Investigators must demonstrate the 

ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.  

 

Size of ERC Advanced Grants  

Advanced Grants may be awarded up to a maximum of EUR 2 500 000 for a period of 5 years. The maximum award is reduced pro 

rata temporis for projects of a shorter duration. This does not apply to ongoing projects. 

 

However, up to an additional EUR 1 000 000 can be requested in the proposal to cover (a) eligible "start-up" costs for Principal 

Investigators moving to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant, and/or (b) the 

purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities. As any additional funding is to cover major one-off costs it is not 

subject to pro-rata temporis reduction for projects of shorter duration. All funding requested is assessed during evaluation. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-2019_-_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-2019_-_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-2019_-_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/msca-itn-2019/1857601-h2020-msca-itn-2019_-_flash_call_info_with_cumulative_percentiles_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-adg.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-adg.html
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Total available budget for ERC-2019-ADG is € 391 million 

 

Deadline for applications: 29 August 2019 (17.00 hr Brussels time). 

 

Profile of the ERC Advanced Grants Principal Investigator  

ERC Advanced Grant Principal Investigators are expected to be active researchers and to have a track record of significant research 

achievements in the last 10 years which must be presented in the application. There is little prospect of an application succeeding in 

the absence of such a record, which identifies investigators as exceptional leaders in terms of originality and significance of their 

research contributions. 

Thus, in most fields, Principal Investigators of Advanced Grant proposals will be expected to demonstrate a record of 

achievements appropriate to the field and at least matching one or more of the following benchmarks: 

 10 publications as main author (or in those fields where alphabetic order of authorship is the norm, joint author) in major 

international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, and/or in the leading international peer-reviewed journals and peer-

reviewed conferences proceedings of their respective field; 

 3 major research monographs, of which at least one is translated into another language. This benchmark is relevant to research 

fields where publication of monographs is the norm (e.g. humanities and social sciences). 

 

Other alternative benchmarks that may be considered (individually or in combination) as indicative of an exceptional record 

and recognition in the last 10 years: 

 5 granted patents; 

 10 invited presentations in well-established internationally organised conferences and advanced schools; 

 3 research expeditions led by the applicant Principal Investigator; 

 3 well-established international conferences or congresses where the applicant was involved in their organisation as a member of 

the steering and/or organising committee; 

 International recognition through scientific or artistic prizes/awards or membership in well-regarded Academies or artefact with 

documented use (for example, architectural or engineering design, methods or tools); 

 Major contributions to launching the careers of outstanding researchers; 

 Recognised leadership in industrial innovation. 

 

For more information: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-adg.html 

 

 

2019 EU Prize for Women Innovators: Commission awards four outstanding 

entrepreneurs (20 May 2019) 

Source: Website EU Press-release https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-

outstanding-entrepreneurs-2019-may-16_en  

Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas announced today at the VivaTech conference in Paris the four 

winners of the 2019 EU Prize for Women Innovators. The prize is funded under Horizon 2020, the EU research and innovation 

programme.   

 

The winners of the 2019 EU Prize for Women Innovators are: 

 Irina Borodina (Lithuania), co-founder and CTO of BioPhero https://biophero.com/index.html, a biotech company producing 

pheromones as a safe, affordable and effective alternative to pesticides. 

 Martine Caroff (France), founder and CSO of two biotechnological companies: LPS-BioSciences 

https://www.lpsbiosciences.com/, which specialises in bacterial endotoxins for vaccines, in vitro diagnostics, cosmetics as well 

as medical devices and HEPHAISTOS-Pharma https://hephaistos-pharma.fr/ which develops immunotherapy for oncology. 

 Shimrit Perkol-Finkel (Israel), co-founder and CEO of ECOncrete Tech https://econcretetech.com/, a company that provides 

environmentally sensitive concrete products on which life can grow thereby enhancing the biological and ecological value of 

urban, coastal, and marine infrastructures. 

The three winners all received €100 000 for their work. 

 

The Rising Innovator 2019 is: 

 Michela Puddu (Italy), co-founder and CEO of Haelixa http://www.haelixa.com/ , a company that uses intelligent DNA-based 

tracing solutions to ensure ethical and transparent business practices, with special focus on sustainable products such as 

organic cotton.  

Ms Puddu received €50 000 for her results. 

 

Commissioner Moedas said: 

I am honoured to share this moment of recognition with such amazing innovators. They show the unlimited talent present in Europe and 

the importance of women entrepreneurs. I hope that with this prize, our winners will go on to inspire many other women to create 

innovative businesses. 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-adg.html
https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2019-may-16_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2019-may-16_en
https://biophero.com/index.html
https://www.lpsbiosciences.com/
https://hephaistos-pharma.fr/
https://econcretetech.com/
http://www.haelixa.com/
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Background 

Today’s winners have founded or co-founded a successful company based on their innovative ideas. They were chosen by a jury of 

independent experts following an open call for submissions in autumn 2018. The jury consisted of independent experts from business, 

venture capital, entrepreneurship and academia. 154 applications were submitted from across the EU and the countries associated to 

Horizon 2020, the EU's funding programme for research and innovation, which provides the prize money for the awards. 13 finalists 

were shortlisted for the award in April 2019. 

The aim of the EU Prize for Women Innovators is to raise public awareness of the need for more innovation and more women 

entrepreneurs, to recognise the success of women in innovation and create strong role models. Women are underrepresented in terms 

of creating innovative enterprises – only 31% of entrepreneurs in the EU are women. This represents an untapped potential for Europe, 

which needs to use all its human resources to their full potential in order to remain competitive and to find solutions to economic and 

societal challenges. 

This is the sixth edition of the contest, which began in 2011. To be eligible to compete, participants must have founded or co-founded a 

company before January 2017 and must be ordinary residents in an EU Member State or a country associated to Horizon 2020. 

 

 

Europe abandons plans for ‘flagship’ billion-euro research projects (15 may 2019) 

Source: Science magazine https://www.sciencemag.org/news/2019/05/europe-abandons-plans-flagship-billion-euro-research-projects  

When Martin Lohse, scientific director of the Max Delbrück Center for Molecular Medicine here, welcomed participants to the 

kick-off meeting for a massive biomedical consortium last week, he wished them well, even though they would be spending 

their time in the dark. Lohse was talking about the windowless lecture hall, but he might as well have been referring to the 

murky future of the megaproject. 

The consortium, called LifeTime, aims to use three emerging technologies—machine learning, the study of single cells, and lab-grown 

organlike tissues called organoids—to map how human cells change over time and develop diseases. It is one of six candidates in the 

latest round of ambitious proposals for European flagships, billion-euro research projects intended to run for 10 years. There is just one 

snag: The European Commission has decided that it won’t launch any of them. 

Three existing flagships will continue under plans developed through Horizon 2020, the European Union’s science funding framework: 

projects on graphene, the human brain, and quantum technology. Details for Horizon 2020’s successor, Horizon Europe, are still being 

hashed out, but last month, the commission and the European Parliament agreed to a program structure, and it does not include the 

two or three new flagships the commission had previously intended to pick in 2020. “There was a strong sense by the community 

overall that we had too many different funding instruments and funding approaches,” says Kurt Vandenberghe, director for research 

policy at the commission’s Directorate-General for Research and Innovation in Brussels. “We have tried to streamline this.” He says the 

six candidates may somehow be folded into Horizon Europe, which will run from 2021 to 2027. 

The six teams were told in March, Vandenberghe says. “Everyone is aware,” he says. “Whether everyone is happy with this, of course, 

is something else.” Each candidate was awarded €1 million earlier this year to develop a detailed proposal and had already lined up 

support from hundreds of scientists at dozens of institutions and industry partners. “It’s extremely disappointing, of course. Many great 

researchers worked very hard to develop this,” says Paul Lukowicz of the German Research Center for Artificial Intelligence in 

Kaiserslautern, who coordinates a candidate project called Humane AI. 

 

In the current competition, 33 proposals were submitted in 2018 and whittled down to the six finalists, which were supposed to be 

announced at a meeting in Vienna in December 2018. But a week before that meeting, the commission canceled it, citing “extens ive 

discussions” about the shape of Horizon Europe. Later, the teams were told to drop any mention of “flagships” and instead talk about 

“large scale research initiatives.” 

 

Although none of the projects was ever guaranteed to win the flagship funding, changing the whole system in the middle of the 

competition is disconcerting, says Hans-Dieter Volk, an immunologist at the Charité University Clinic here. Volk is coordinator for a third 

Germany-based project, called RESTORE, which aims to push gene- and cell-based therapies into European clinics faster and more 

cheaply. 

 

 

 

 

 

  

  

  

https://www.sciencemag.org/news/2019/05/europe-abandons-plans-flagship-billion-euro-research-projects
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Horizon Europe 

De onderhandelingen over Horizon Europe gaan verder (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Nu er een overeenkomst is tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement over de hoofdlijnen van het nieuwe 

kaderprogramma voor onderzoek Horizon Europe, vinden er voorzichtig (in verband met de Europese verkiezingen) 

onderhandelingen plaats over de nadere invulling en implementatie ervan. Een commentaar-artikel van Nature is lovend over de 

plannen tot nu toe. Science|Business zag een ruw ontwerp van het uitvoeringsplan in, met voorstellen voor de thema’s van 18 

voorziene EU-onderzoekspartnerschappen. Een artikel van Science|Business gaat dieper in op de uitwerking van Horizon Europe. En 

dan nog een stukje geschiedschrijving: een tweede artikel van Science|Business zet uiteen hoe bij de totstandkoming van de huidige 

plannen voor Horizon Europe is onderhandeld over de salarissen van onderzoekers uit de nieuwe, armere EU-landen. Het resultaat tot 

nu toe: een beetje een warboel, waarbij alle partijen beweren dat ze gewonnen hebben. 

Artikel Nature: https://www.nature.com/articles/d41586-019-01568-x  

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-

partnerships-horizon-europe  

Artikel Science|Business – 1: https://sciencebusiness.net/news/where-next-eu-science-part-1  

Artikel Science|Business – 2: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-

negotiations-show-mounting-east  

 

 

More details emerge of 44 possible Horizon Europe partnerships (21 May 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 144, 21 May 2019 

Virtually all current joint undertakings are slated to continue in some form, alongside new partnerships on driverless cars, 

space, and clean steel. A new list is circulating of 44 possible subjects for partnerships with governments, industry and 

public sector organisations, to be funded in the 2021 – 2027 Horizon Europe R&D programme. 

 
The list https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HE-partnerships.pdf, and accompanying documents 

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf prepared by the 

European Commission are not dated, but appear to be from a meeting held 2-3 May. Nevertheless, it is longer and more detailed than 

an earlier-reported https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-

europe  list, dated 8 May, covering two areas in Horizon Europe. The longer list suggests new partnerships on self-driving cars and on 

space systems, and elaborates their structure and purpose. However, most subjects are successors to already-existing partnerships.  

Research partnerships, particularly those involving industry, consume many billions in EU research funds. With the current Horizon 

2020 programme finishing at the end of 2020, there is currently no confirmation of what partnerships will be funded in Horizon 

Europe. However, the new information hints at how the commission’s plans are shaping up. 

 

Read the Commission documents 

Draft list of European R&D partnerships: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HE-partnerships.pdf  

Presentation to the 2-3 May Strategic Planning meeting: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-

files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf  

Although the legislation underpinning Horizon Europe is mostly settled, partnerships will be designed as part of a lengthy Strategic 

Planning https://sciencebusiness.net/news/european-commission-starts-planning-eu914b-horizon-europe-implementation process, in 

which successive drafts of the implementation plan will be thrashed out between the commission and a committee of member states. 

That committee held its first meeting on 2-3 May, which is where this list appears to have been presented. 

 

New partnership on self-driving cars 

https://www.nature.com/articles/d41586-019-01568-x
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/news/where-next-eu-science-part-1
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HE-partnerships.pdf
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/first-glimpse-potential-research-partnerships-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HE-partnerships.pdf
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf
https://sciencebusiness.net/news/european-commission-starts-planning-eu914b-horizon-europe-implementation
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The list proposes a new self-driving cars partnership under the heading, “Mobility and Safety for Automated Road Transport.” This is 

marked as a possible joint undertaking, a partnership with non-EU organisations (usually industry) set up by a dedicated EU regulation. 

The list suggests that the partnership would include industry, but does not mention academia. 

An accompanying document says that the partnership would run 2021-2030. Horizon Europe will expire at the end of 2027, but it is not 

that unusual for joint undertakings to have a longer life span than the research programme. 

 

5G and 6G 

Another possible new partnership on “Smart Networks and Services,” would focus on next generation Internet services, building on an 

existing public private partnership for 5G networks.  

A document on this proposed partnership puts an emphasis on competitiveness and says the partnership would focus on deploying 5G 

and even 6G networks. Given that “the current industrial target for 5G deployment is early 2020,” the document says, “the target work 

goes clearly beyond 5G and beyond 5G boundaries.” It therefore says the partnership would begin in 2021 and be expected to deliver  

“in the 2025-2030 range.”  

 

Most joint undertakings to return 

Virtually all of the current crop of joint undertakings have obvious successors in the list, albeit with slightly tweaked priorities and titles.  

The only one not mentioned is Fusion4Energy (F4E), which manages the EU’s role in the ITER international fusion energy projec t. That 

might not be significant, since F4E is essentially just a vehicle for the EU’s contribution to ITER. As such, F4E has relatively little to do 

with the research programme that funds it, so the fact it is not on the list does not mean the EU is cutting its support for ITER. 

It comes as no surprise that EuroHPC, on high-performance computing, is on the list, since it only launched this year, and the Bio-

Based Industries joint undertaking had already been tipped for renewal in a previous list of 18 potential partnerships.  

For every partnership marked as a potential joint undertaking – including those that are obvious replacements – the list indicates it 

could also take a different form, such as a partnership based on a contract or memorandum of understanding , rather than a new 

regulation. 

 

New batteries partnership 

The list also includes proposals for a new partnership on batteries. This was expected, because the partnership is already coming 

together as an Important Project of Common European Interest, which is led by member states, and the commission is expected to 

approve its exemption from normal state-aid rules soon. 

Some other partnerships look set to continue in more-or-less their current form too, such as the partnership on Photonics, which 

currently involves the industry association Photonics21. The list also proposes merging existing partnerships on big data and robotics 

into a single partnership on “AI, data and robotics,” involving industry, academia, end-users, and civil society. 

Two other proposed partnerships are “global competitive space systems” and clean steel. However, there is less accompanying 

information on these two than there is for self-driving cars.  

The short description for the space partnership says it would include industry and national governments. Its focus would be on 

advances in “critical space systems R&I roadmaps” such as “reusability, in orbit demonstration, assembly and manufacturing.”  

Clean steel would focus on low-carbon steel manufacturing. There is already a Research Fund for Coal and Steel (RFCS), which is 

totally separate from EU research programmes and is not funded out of the EU budget.  

 

 

 

 

 

  

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/competition-commissioner-spells-out-terms-clearing-new-industrial-rd
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Other International subsidy news 
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National subsidy news  

NWO-Vidi van 800.000 euro voor 85 ervaren onderzoekers (24 mei 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/nwo-vidi-van-800.000-euro-voor-85-ervaren-

onderzoekers.html  

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 85 ervaren onderzoekers (Noot PJ: waaronder 5 

van de WUR) een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, 

vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. 

De laureaten gaan met het geldbedrag onder andere onderzoeken hoe een enzym gebruikt kan worden om stikstofcomponenten van 

afvalwater om te zetten naar een raketbrandstof en hoe een slimme biologische inkt belangrijke weefselstructuren kan namaken om 

versleten organen van patiënten te vervangen. Met de Vidi wordt ook onderzocht hoe artistieke initiatieven een platform kunnen vormen 

voor experimenten en vernieuwing van instellingen binnen en buiten Europa en het ontwikkelen van nieuwe methoden om DNA 

mutaties te identificeren bij ALS. 

 

Vernieuwingsimpuls 

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt 

samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers 

vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en 

vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het 

onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. 

In totaal dienden in deze Vidi-ronde 443 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn nu 85 

gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 19%. In het online overzicht met toekenningen, ronde 2018 staan de 

namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten (Nederlands en Engels). 

 

Feiten en cijfers Vidi ronde 2018 

(toekenning in 2019) 

Aantal (ontvankelijke) aanvragen: 443 

Verdeling m/v bij aanvragen: 245 man, 198 vrouw 

Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 85 (19%)  

Verdeling m/v bij honoreringen: 50 man, 35 vrouw  

Honoreringspercentage mannen: 20%  

Honoreringspercentage vrouwen: 18% 

 

Vidi 2018 Ingediende aanvragen 

  Totaal Vrouw % Man % 

ENW 109 40 37% 69 63% 

SGW 187 96 51% 91 49% 

TTW 45 17 38% 28 62% 

ZonMw 72 31 43% 41 57% 

DO 30 14 47% 16 53% 

Totaal 443 198 45% 245 55% 

  

Vidi 2018 Gehonoreerde aanvragen 

  Totaal Vrouw % Man % 

ENW 31 11 35% 20 65% 

SGW 25 14 56% 11 44% 

TTW 8 3 38% 5 62% 

ZonMw 14 3 21% 11 79% 

DO 7 4 57% 3 43% 

Totaal 85 35 41% 50 59% 

  

ENW = Exacte en Natuurwetenschappen, SGW = Sociale en Geesteswetenschappen, TTW = Toegepaste en Technische 

Wetenschappen, DO = Domeinoverstijgend 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/nwo-vidi-van-800.000-euro-voor-85-ervaren-onderzoekers.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/nwo-vidi-van-800.000-euro-voor-85-ervaren-onderzoekers.html
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Vanuit Wageningen zijn de volgende 5 projecten in de prijzen gevallen: 

Een nieuw licht op wolkenschaduwen 

Dr. ir. C.C. van Heerwaarden (m) WUR, Meteorology and Air Quality Group 

Wolkenschaduwen zorgen voor grote lokale fluctuaties in de hoeveelheid licht. Op plaatsen waar zonne-energie wordt opgewekt, kan 

dit leiden tot grote schommelingen in de netspanning. Dit project heeft tot doel wolkenschaduwen te bestuderen door middel van 

innovatieve metingen en wolkensimulaties om zo de fluctuaties in zonlicht beter te kunnen voorspellen. 

 

Waar blijven de elektronen in biofilms? 

Dr.ir. A. (Annemiek) ter Heijne (v), WUR - Wageningen University & Research 

Om biologische omzettingen beter te kunnen sturen, bijvoorbeeld voor het zuiveren van afvalwater, is inzicht in hoe elektronen zich 

bewegen door biofilms cruciaal. Onderzoekers gaan precies meten hoe elektronen opgeslagen worden in biofilms en hoe ze de 

omstandigheden zo kunnen sturen, dat deze biofilms zo goed en efficiënt mogelijk functioneren. 

 

Multiculturele samenwerking en diepgewortelde verschillen 

Dr. D.J. (David) Ludwig – Wageningen University & Research  

Klimaatverandering en de vernietiging van het milieu beïnvloeden iedereen in de wereld en kan alleen worden aangepakt als mensen 

met verschillende achtergronden samenwerken. Het project onderzoekt hoe mensen - van inheemse volkeren tot wetenschappers – 

kunnen samenwerken ondanks het feit dat deze partijen verschillende perspectieven en waarden hebben. 

 

Insecten virussen onder de radar 

Dr. ir. V.I.D. Ros (f) Laboratory of Virology, Plant Science Group, WUR 

In insecten worden meer en meer virussen ontdekt die latent aanwezig zijn en in die staat geen ziektes veroorzaken. De onderzoekers 

willen begrijpen hoe deze virussen worden doorgegeven en ‘undercover’ blijven, en wat de impact is op hun gastheer. Dit onderzoek is 

van belang voor het op grote schaal kweken van insecten.        

 

Hoe flexibel is fotosynthese? 

Dr. I.E. Wientjes (f) WUR, Laboratory of Biophysics 

Planten gebruiken licht om suikers te maken. Echter, de hoeveelheid en kleur van licht dat op een blad schijnt variëren sterk gedurende 

de dag. De onderzoekers gebruiken moleculaire technieken en geavanceerde microscopie om te begrijpen hoe planten zich hieraan 

aanpassen. Deze kennis kan bijdrage aan het verbeteren van fotosynthese in gewassen. 

 

Meer informatie over alle 85 projecten 

 Bekijk het online overzicht met de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten: 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/vernieuwingsimpuls/toekenningen-vidi-2018.html  

  

 

Gouden KIEM 2019 (23 mei 2019) 

Bron: Website NWO Onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-

kiem/gouden-kiem-2019.html  

Nieuwe bedrijfjes (startups) in het werkveld van Holland Chemistry kunnen zich nomineren voor de Gouden KIEM 2019, de 

prijs voor de beste samenwerking in de chemie tussen een startup en een kennisinstelling. De nominatie heeft ondersteuning 

nodig van een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire onderzoeksgroepen. 

 

Waarvoor 

Met de Gouden KIEM-competitie willen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry het meest bijzondere 

voorbeeld van de interactie tussen jonge bedrijvigheid en kennisinstellingen als universiteiten en hbo’s belonen met een prijzenpakket 

van o.a. 25.000 euro en publiciteit. 

Ter inspiratie: Bekijk hier het promotiefilmpje van de winnaar van 2018, Sponsh. 

 

Voor wie 

Voor De Gouden KIEM-prijs komen in aanmerking:  

 bedrijven die zich op of na 1 januari 2016 hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 

 tevens nauw samenwerken met kennisinstellingen  

 in het "chemisch domein": bedoeld wordt de chemie-in-brede-zin, d.i. chemische en/of moleculaire wetenschappen, inclusief 

multidisciplinaire overgangen naar bijvoorbeeld de fysica en levenswetenschapen. Een molecuul of een moleculair proces 

staat centraal. 

 

Wat aanvragen 

De Gouden KIEM-prijs bestaat uit de volgende onderdelen: 

 een Gouden KIEM-premie van 20.000 euro voor een onderzoeksproject van de startup en de 

  kennisinstelling. NWO stelt de premie beschikbaar aan de kennisinstelling voor de uitvoering van een 

  project met en ten dienste van de startup; 

 5.000 euro, te besteden door de startup aan onderzoek (bijvoorbeeld in combinatie met de Gouden 

  KIEM-premie) en/of aan publiciteit (bijvoorbeeld de productie van een filmpje of een ander 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/vernieuwingsimpuls/toekenningen-vidi-2018.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.youtube.com/watch?v=lZWYZSxvBaU
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  communicatiemiddel), ter beschikking gesteld door Holland Chemistry; 

 een kort promotiefilmpje dat tijdens de prijsuitreiking wordt getoond en eigendom wordt van de winnaar 

  voor eigen promotiedoeleinden; 

 een artikel gewijd aan de startup op de websites van NWO en Holland Chemistry; 

 Ondersteuning bij het vinden van de juiste aansluiting bij innovatie communities uit het netwerk van Holland Chemistry, en in 

het bijzonder GoChem; 

 Ondersteuning door één van de innovatiemakelaars van Holland Chemistry om innovaties nog sneller te kunnen valoriseren 

door de juiste verbindingen in de keten te leggen. 

 uitreiking van het beeldje 'De Gouden KIEM' tijdens dé Nederlandse chemieconferentie CHAINS 2019, op 10 december 2018 

in Veldhoven. Van de winnende startup/kennisinstelling-combinatie zijn maximaal vier leden de hele dag te gast bij CHAINS. 

 

Sinds 2014 reikt NWO jaarlijks de Gouden KIEM-prijs uit. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens CHAINS, dé chemieconferentie 

georganiseerd door NWO. CHAINS 2018 vindt plaats van 3 t/m 5 december 2018 in het NH de Koningshof te Veldhoven. Voor meer 

informatie over de CHAINS conferentie, zie www.nwochains.nl . 

 

Wanneer 

Teams kunnen hun nominatie tot en met 1 oktober 2019, 14.00 uur indienen bij NWO via het e-mailadres goudenkiem2019@nwo.nl. 

Deze nominatie dient ondersteund te worden door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische en/of moleculaire 

onderzoeksgroepen. 

 

 

NWO-enquête onder tweeduizend aanvragers (23 mei 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/nwo-enquete-onder-tweeduizend-aanvragers.html  

Onderzoekers: ‘Kijk niet alleen naar wetenschappelijke kwaliteit’ Twee derde van de onderzoekers staat positief of neutraal 

tegenover het tellen van publicaties om wetenschappers en hun subsidieaanvragen te beoordelen. Ook vindt een meerderheid 

dat er per vakgebied gerust andere beoordelingscriteria mogen bestaan. Dit blijkt uit een enquête die de redactie van het 

nieuwe relatiemagazine van NWO liet uitvoeren onder bijna tweeduizend onderzoekers. 

 

Aanleiding voor deze enquete is de nieuwe beloningsstructuur die NWO, VSNU, NFU en ZonMw dit jaar ontwikkelen. Daarin moet niet 

de impactfactor, maar kwaliteit, talentontwikkeling en maatschappelijke relevantie centraal staan. NWO verkent in dialoog met het 

wetenschappelijk veld nieuwe benaderingen voor het waarderen en belonen van wetenschappers. 

Op verzoek van NWO vroeg onderzoeksbureau Markteffect tweeduizend aanvragers bij NWO naar hun mening over het huidige 

beoordelingssysteem, de criteria die een rol moeten spelen bij een subsidieaanvraag en de mate waarin beoordelingscriteria per 

vakgebied zouden mogen verschillen. 

 

Van de onderzoekers aan Nederlandse kennisinstellingen lijkt 34 procent af te willen van het systeem dat bibliometrische gegevens 

gebruikt om wetenschappers te beoordelen. Een derde staat positief tegenover het huidige systeem, nog een derde staat er neutraal 

tegenover. Van de mannen en de bèta’s staat zeven op de tien positief of neutraal tegenover het huidige systeem. Het zijn vooral 

vrouwen (41 procent), alfa’s en gamma’s (46 procent) die kritisch zijn op de bestaande manier van belonen en waarderen. 

Bijdrage aan maatschappij 

 

Op dit moment is de wetenschappelijke kwaliteit doorslaggevend bij het al dan niet ontvangen van een subsidieaanvraag. We vroegen 

de onderzoekers ook waaróp ze beoordeeld willen worden. Ze konden 100 procent verdelen over de volgende aspecten: 

wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact, onderwijs, leiderschap & talentontwikkeling en overig. 

Volgens de enquête willen wetenschappers bij een aanvraag voor zestig procent beoordeeld worden op de wetenschappelijke kwaliteit 

die ze leveren. Dat klinkt logisch, het gaat immers om een aanvraag voor onderzoek. Desondanks is het opvallend dat onderzoekers – 

uit álle vakgebieden – bij een subsidieaanvraag óók beoordeeld willen worden op hun bijdrage aan de samenleving (19 procent), op 

leiderschap (10 procent), en op het onderwijs (8 procent). 

  

In welke mate vindt u dat onderstaande criteria zouden moeten meetellen bij uw subsidieaanvraag voor onderzoek? 

  

Criterium Totaal (n=748) 
Vaste aanstelling 

(60%) 

Tijdelijke 

aanstelling (32%) 

Wetenschappelijke kwaliteit 60% 63% 55% 

Maatschappelijke impact 19% 18% 20% 

Onderwijs 8% 7% 10% 

Leiderschap en talentontwikkeling 10% 10% 12% 

Andere criteria 3% 2% 3% 

  

http://www.nwochains.nl/
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/nwo-enquete-onder-tweeduizend-aanvragers.html
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Criterium 
Exacte en natuur-

wetenschappen (44%) 

Maatschappij en gedrags-

wetenschappen (28%) 

Geestes-

wetenschappen (9%) 

Technische 

wetenschappen 

(9%)  

Wetenschappelijke 

kwaliteit 

62% 59% 65% 53% 

Maatschappelijke impact 16% 21% 15% 26% 

Onderwijs 8% 9% 8% 8% 

Leiderschap en 

talentontwikkeling 

10% 9% 9% 11% 

Andere criteria 3% 2% 3% 3% 

  

  

Liever valide dan objectief 

Omdat NWO en ZonMw op dit moment vormen van beoordeling verkennen die niet zijn gebaseerd op publicaties, vroeg Markteffect 

wat onderzoekers belangrijk vinden bij het ontwikkelen van nieuwe criteria. Moeten ze vooral meten wat je wilt meten (valide), moeten 

ze objectief en onderling vergelijkbaar zijn, of zijn andere aspecten belangrijk? Om de respondenten te dwingen tot prioriteren, mochten 

ze maximaal twee antwoorden geven. Van de 748 respondenten vinden 441 dat de beoordeling vooral valide moet zijn. Dat is duidelijk 

meer dan objectief (292) of onderling vergelijkbaar (254). Hier is een interessant kruisverband gevonden: respondenten die positief 

staan tegenover het huidige systeem vinden objectiviteit belangrijker (50 procent) dan respondenten die hier negatief tegenover staan 

(26 procent). 

 

Onderscheid tussen disciplines 

Een zesde van de respondenten geeft aan ook andere aspecten belangrijk te vinden. In de toelichtingen kwam het toepassen van 

maatwerk het vaakst naar voren. De beoordeling moet ‘contextueel’ zijn: afhankelijk van het vakgebied, de discipline en het profiel van 

de wetenschapper. ‘Stem de beoordeling af op het specifieke traject en de prestaties van de aanvrager. Het is belangrijk om een 

diversiteit van geselecteerde aanvragers te hebben, die het pluralisme van academisch werk en de samenleving als geheel 

weerspiegelt.’ 

 

De spontane antwoorden sluiten nauw aan bij de stelling in de laatste vraag: ‘Ik vind dat er per vakgebied andere beoordelingscriteria 

mogen zijn.’ Daar is het maar liefst 86 procent het mee eens. 

De online enquête is in april 2019 uitgevoerd door bureau Markteffect in opdracht van NWO. Het bureau benaderde 1940 onderzoekers 

die in de eerste drie maanden van 2019 een aanvraag bij NWO hebben ingediend voor onder andere Veni- en Vici-beurzen, de open 

competitie van NWO-domeinen ENW en TTW, en promotiebeurzen in de geesteswetenschappen. De volledige rapportage van 

Markteffect is beschikbaar, een artikel erover staat in het relatiemagazine van NWO, Onderzoek. 

 

Lees hier de volledige rapportage van Markteffect 

Rapportage onderzoek criteria waarderen van wetenschappers NWO-Markteffect 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/onderzoek-online/enquete-waarderen-

van-wetenschappers-door-markeffect/Rapportage+onderzoek+criteria+waarderen+van+wetenschappers+NWO-Markteffect  

 

 

Vrouwelijke topwetenschappers kunnen aan de slag bij NWO-instituut (23 mei 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/vrouwelijke-topwetenschappers-kunnen-aan-de-slag-

bij-nwo-instituut.html  

NWO honoreert drie vrouwelijke wetenschappelijke talenten met een zogeheten WISE-beurs. Voor dr. Sarah Caudill ligt hiermee 

de weg open voor een aanstelling bij het nationale instituut voor subatomaire fysica Nikhef; dr. Julia Engelmann kan aan de slag bij het 

oceanografisch onderzoeksinstituut NIOZ; en dr. Liubov Amitonova bij ARCNL, het onderzoeksinstituut op het gebied van 

nanolithografie. Met het programma WISE stimuleert NWO het aantrekken en doorstromen van vrouwelijke toponderzoekers bij de 

NWO-instituten. 

 

Women In Science Excel 

NWO wil een diverse organisatie zijn en streeft ernaar alle talent in de wetenschap kansen te bieden om te excelleren. Voor het 

verbeteren van de genderbalans onder het eigen wetenschappelijk personeel besloot NWO eind 2015 een tenure track-programma 

voor vrouwelijke onderzoekers bij de NWO-instituten in te stellen, Women In Science Excel (WISE). Talentvolle vrouwelijke 

onderzoekers krijgen zo de mogelijkheid een eigen onderzoeksgroep te ontwikkelen of voort te zetten bij een van de NWO-instituten. 

Dr. Sarah Caudill doet onderzoek naar zwaartekrachtgolven, in het bijzonder het zoeken naar binaire neutronensterren en zwarte 

gaten. Ze was coördinator en covoorzitter binnen de LIGO-Virgo-samenwerking en toonde daar leiderschap. Caudill wil instrumenten 

ontwikkelen om te zoeken naar ontbrekende klassen van zwarte gaten wat uitstekend past in het onderzoeksprogramma van Nikhef. 

Dr. Julia Engelmann wil computerkracht gebruiken om voorspellingen te doen over hoe mariene microbiële gemeenschappen zullen 

reageren op wereldwijde veranderingen en wat de gevolgen zijn voor mariene ecosystemen. Voor NWO-instituut NIOZ is dit een 

nieuwe en innovatieve onderzoekslijn die de huidige onderzoekslijnen sterk zal aanvullen en ondersteunen. 

Dr. Liubov Amitonova’s onderzoek ligt op het gebied van geavanceerde manipulatie en voortplanting van licht in de context van 

beeldvorming, endoscopie, metrologie en kwantumberekening. Amitonova pakte eerder fundamentele problemen aan met elegante 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/onderzoek-online/enquete-waarderen-van-wetenschappers-door-markeffect/Rapportage+onderzoek+criteria+waarderen+van+wetenschappers+NWO-Markteffect
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/onderzoek-online/enquete-waarderen-van-wetenschappers-door-markeffect/Rapportage+onderzoek+criteria+waarderen+van+wetenschappers+NWO-Markteffect
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/vrouwelijke-topwetenschappers-kunnen-aan-de-slag-bij-nwo-instituut.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/vrouwelijke-topwetenschappers-kunnen-aan-de-slag-bij-nwo-instituut.html
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experimenten met behulp van nieuwe concepten of combinaties van bestaande. Op ARCNL zal zij een onderzoeksgroep starten op het 

gebied van computational imaging, complementair aan de al lopende onderzoekslijnen binnen ARCNL. 

 

Programma Women In Science Excel (WISE): https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/wise+women+in+science+excel  

 

 

Topsectoren: Innovatiebeleid krijgt een nieuwe richting (23 mei 2019) 

Bron: Subsidieflits 23 mei  PNO Consultants 

Het Nederlandse topsectoren- en innovatiebeleid staat voor een belangrijke nieuwe fase. In de periode 2020-2023 komt de nadruk te 

liggen op technologische innovaties die ‘maatschappelijke uitdagingen’ helpen oplossen. Concreet gaat het bij die uitdagingen om vier 

grote maatschappelijke thema’s: 

1. Energietransitie en Duurzaamheid 

2. Landbouw, Water en Voedsel 

3. Gezondheid en Zorg 

4. Veiligheid (cyber/defensie/water). 

Deze thema’s zijn inmiddels uitgewerkt in 25 nieuwe missies https://www.pnoconsultants.com/nl/nieuws/nieuwe-missies-topsectoren/ , 

die de richting bepalen voor het nieuwe innovatiebeleid na 2019. Bij deze plannen is echter ook sprake van een vijfde thema: 

Sleuteltechnologieën. 

 

Sleuteltechnologieën – wat zijn dat? 

Met sleuteltechnologieën (key enabling technologies) wordt gedoeld op technologieën die essentieel zijn voor het oplossen van 

maatschappelijke uitdagingen. Ze bieden een ‘sleutel’ naar nieuwe innovaties waar de samenleving om vraagt en daarmee ook naar 

grote economische kansen. Sleuteltechnologieën zijn dus relevant voor onderzoek en wetenschap, maar óók voor mens en 

maatschappij, economie en nieuwe markten. 

Een belangrijk kenmerk van sleuteltechnologieën is hun grote impact en brede bereik: het gaat om technologie die kan worden 

toegepast bij uiteenlopende innovaties en voor meerdere sectoren. 

 

Kansrijke sleuteltechnologieën voor Nederland 

In 2017 startte een verkenning naar welke sleuteltechnologieën voor Nederland het meest kansrijk zijn. Resultaat was een lijst van vier 

technologieclusters: 

 Fotonica en lichttechnologieën (zoals geïntegreerde fotonica) 

 Nanotechnologieën (bijvoorbeeld nanomaterialen) 

 Quantumtechnologieën (zoals quantum computing) 

 High-tech, nader onderverdeeld in vijf categorieën:  

 Digitale technologieën (zoals artificial intelligence en security) 

 Geavanceerde materialen (zoals dunne film en coatings) 

 Chemische technologieën (zoals katalytische technologie) 

 Life science-technologieën (zoals industriële biotechnologie) 

 Engineering- en fabricagetechnologieën (zoals robotica) 

Voor sommige van deze technologieën lopen er overigens al wat langer specifieke onderzoeksprogramma’s, zoals PhotonDelta 

(fotonica) en COASTAR (watertechnologie). 

 

Wat nu? Topsectoren aan zet 

Op dit moment werken de Topsectoren hard aan vier nieuwe thematische Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s), een KIA voor 

sleuteltechnologieën, en diverse meerjarenprogramma’s (MJP’s). Die bevatten een nadere uitwerking van het nieuwe ‘missiegedreven’ 

innovatiebeleid dat in 2020 van start gaat. Bij die uitwerking zal veel nadruk liggen op technologieontwikkeling via strategische 

samenwerkingsverbanden. Ook zal worden ingegaan op de valorisatie, vermarkting en implementatie van innovatieve technologie. En 

daarbij zal ook het mkb een prominente plek krijgen, zo beloofde Minister Wiebes al eerder in 2018. 

 

Subsidie en samenwerking 

Wat deze plannen betekenen voor de subsidie-instrumenten in 2020 en verder is nog niet goed te zeggen, maar de verwachting is dat 

de subsidies in belangrijke mate zullen blijven lopen via de onderzoeksprogramma’s van NWO en ZonMw, de PPS-toeslag, de TTT-

regeling (thematische technology transfer), EFRO-gelden, Eurostars, Eureka-clusters, SBIR-oproepen en de MIT-subsidie. 

Duidelijk is al wel dat samenwerking rondom innovaties steeds belangrijker wordt. Dit zal met name nieuwe deuren openen voor 

samenwerkingsverbanden die dwars door alle sectoren en disciplines heen lopen, met partijen uit de hele onderzoeks- en 

innovatieketen die zich gezamenlijk gaan inzetten voor innovaties en vernieuwende oplossingen. 

 

 

 

 

 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/wise+women+in+science+excel
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/wise+women+in+science+excel
https://www.pnoconsultants.com/nl/nieuws/nieuwe-missies-topsectoren/
https://www.pnoconsultants.com/nl/subsidies/efro/
https://www.pnoconsultants.com/nl/subsidies/eurostars-subsidie/
https://www.pnoconsultants.com/nl/subsidies/mit-subsidie/
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12 nieuwe projecten gehonoreerd op het gebied van Infectieziektebestrijding (20 mei 

2019) 

Bron: Website ZonMw  Actueel Nieuws https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-

gebied-van-infectieziektebestrijding/  

In een aanvullingsronde van het programma Infectieziektebestrijding zijn 12 projecten van maximaal 18 maanden gehonoreerd. Twee 

van de projecten worden door Wageningen getrokken. Deze projecten starten allemaal in 2019 en zijn naar verwachting begin 2021 

afgerond. Alle projecten zijn een vervolg op eerder gehonoreerde grotere projecten die in een vergevorderd stadium zijn.  

 
Een overzicht van de gehonoreerde projecten 

The Netherlands Chlamydia Cohort Study: The way forward in terms of chlamydia control 

Drs. B.M. Hoenderboom (v), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

 

Detectie van vaginale en rectale Chlamydia trachomatis-infectie na behandeling: wat is de rol van orale chlamydia en van het 

chlamydia genotype? 

Dr. N.H.T.M. Dukers-Muijrers (v), Maastricht University, Care and Public Health Research Institute (Caphri) 

 

Relatie non-Hodgkin lymfoom en (chronische) Q-koorts 

Dr. J.J. Oosterheert (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 

‘Optimaliseren van de behandeling van chronische Q koorts: nieuwe diagnostische technieken’ 

Dr. J.J. Oosterheert (m), Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 

Zoonotic relevance of Chlamydia gallinacea and C. avium in community acquired pneumonia in the Netherlands. 

Dr. H.I.J. Roest (m), Wageningen Universiteit 

Dit project doet onderzoek naar het mogelijke zoönotische potentieel (overdraagbaarheid van dier naar mens) van een nieuwe 

Chlamydia-soort in pluimvee. In samenwerking met laboratoria voor medische microbiologie die momenteel betrokken zijn bij toezicht 

op luchtweginfecties als longontstekingen (pneumonie) worden DNA-monsters verzameld en getest. 

 

Zoönose als netwerk - Bevorderen van het intersectorale netwerk via de "One Health Hub" 

Dr. N. Beerlage-de Jong (v), Universiteit Twente 

 

The role of the mycobiome in Clostridioides difficile colonization and infection. 

Dr. R.D. Zwittink (v), Leids Universitair Medisch Centrum 

 

Modeling tick-borne encephalitis disease risk for The Netherlands 

Dr. ir. C.J.M. Koenraadt (m), Wageningen University & Research 

Het doel van het project is om een risicomodel te ontwikkelen voor de verspreiding van het tekenencephalitis virus. Sinds 2016 zijn de 

eerste gevallen van dit door teken overgedragen virus in Nederland gesignaleerd. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens afkomstig 

van teken en wilde muizen (met name bosmuizen en rosse woelmuizen). Met name de rol van immuniteit in wilde muizen staat 

centraal, omdat vermoed wordt dat dit een belangrijke rol speelt in de overdracht van het virus tussen muis en teek. 

 

Non-daily use of HIV Pre-exposure prophylaxis: a tale of two cities 

Prof. dr. M. Prins (v), GGD Amsterdam 

 

Gini in a bottle: Impact of PrEP on sexual behavior and sexually transmitted infections in the MSM population 

Prof. dr. M.E.E. Kretzschmar (v), Universitair Medisch Centrum Utrecht 

 

Innate immune defense during pneumonia in the elderly: implications of cell-specific changes in the metabolome and 

lipidome 

Prof. dr. T. van der Poll (m), Amsterdam Universitair Medisch Centrum 

 

Travel-Imported Arbovirus infections; measuring silent introductions (TIARA-silent) 

Dr. S.J.M. Hahné (v), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-gebied-van-infectieziektebestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-gebied-van-infectieziektebestrijding/
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Infectieziektebestrijding 

Het programma Infectieziektebestrijding draagt bij aan de ontwikkeling van kennis om het aantal (ernstig) zieke mensen door 

infectieziekten te verminderen. Infectieziekten worden veroorzaakt door virussen, bacteriën of schimmels en vormen een risico voor de 

volksgezondheid. Voorheen gezonde mensen kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met een ernstige ziektelast na het oplopen van 

een infectie. 

 

Voor meer informatie de 12 projecten: https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-

gebied-van-infectieziektebestrijding/  

  

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-gebied-van-infectieziektebestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/12-nieuwe-projecten-gehonoreerd-op-het-gebied-van-infectieziektebestrijding/


 

 

 

 16 

 

Regional subsidy  and innovation news 

Nieuw Investeringsfonds voor Gelderse MKB’s:  ION+ (21 mei 2019) 

Bron: Website OostNL https://oostnl.nl/nl/ion  

Gelderse mkb-ondernemers die kapitaal nodig hebben voor de ontwikkeling van hun unieke technologie kunnen vanaf 

september gebruik maken van ION+. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stelt hiervoor € 7,5 

miljoen beschikbaar.  

 

Financiële informatie 

Vanuit ION+ verstrekt Oost NL converteerbare leningen aan Gelderse mkb’ers in de meest risicovolle innovatiefase.  Deze leningen 

variëren van € 200.000 tot € 2.500.000. Oost NL investeert samen met andere financiers. 

  

Welke ondernemers komen in aanmerking? 

Vanuit het fonds helpt Oost NL Gelderse mkb-ondernemers om hun innovaties sneller naar de markt en in productie te brengen. Het 

fonds investeert in de voor Gelderland belangrijke sectoren Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen en Energie- en 

Milieutechnologie inclusief de biobased economy. 

 

Hoe vraagt u financiering aan? 

Vanaf september 2019 kunt u een beroep doen op een financiering vanuit ION+.  Heeft u nu al vragen, neem dan contact op met de 

investment manager die actief is voor de sector van Oost NL waar de activiteiten van uw bedrijf in passen. 

 

Innovatieve Europese Regio  

Het geld voor het fonds komt uit het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (OP-Oost), dat is 

gericht op het versterken van de concurrentiepositie van Oost-Nederland als innovatieve Europese regio.  

 

 

Openstelling Koolstofarme Economie: Bevordering van Duurzame Energie per 11 juni 

2019 (16 mei 2019) 

Bron: Website Stimulus OP-Zuid https://www.stimulus.nl/opzuid/openstelling-koolstofarme-economie-bevordering-van-duurzame-

energie-per-11-juni-2019/  

Vandaag heeft het Comité van Toezicht van het OPZuid programma ingestemd met het advies van de Stuurgroep om het programma 

in juni opnieuw open te stellen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Dit betekent concreet dat 

er vanaf 11 juni 09:00 uur tot en met 27 september 17:00 uur aanvragen ingediend kunnen worden. De beschikbare EFRO-subsidie 

bedraagt 8 miljoen euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een 

maximum van 1,5 miljoen euro. 

Onder de volgende link vindt u een factsheet https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Factsheet-

Openstelling-OPZuid-4F-mei-2019.pdf met beknopte informatie over de openstelling. Indien u interessante projectideeën hebt, denken 

wij graag met u mee over de wijze waarop deze ingepast kunnen worden in het programma. 

Kent u binnen uw netwerk nog andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u de factsheet 

https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Factsheet-Openstelling-OPZuid-4F-mei-2019.pdf  met hen te delen. 

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan gerust contact op met Stimulus Programmamanagement of kijk op onze website 

https://www.stimulus.nl/opzuid/ . 

  

https://oostnl.nl/nl/ion
https://www.stimulus.nl/opzuid/openstelling-koolstofarme-economie-bevordering-van-duurzame-energie-per-11-juni-2019/
https://www.stimulus.nl/opzuid/openstelling-koolstofarme-economie-bevordering-van-duurzame-energie-per-11-juni-2019/
https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Factsheet-Openstelling-OPZuid-4F-mei-2019.pdf
https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Factsheet-Openstelling-OPZuid-4F-mei-2019.pdf
https://www.stimulus.nl/opzuid/wp-content/uploads/sites/4/2019/05/Factsheet-Openstelling-OPZuid-4F-mei-2019.pdf
https://www.stimulus.nl/opzuid/
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EU R&D and innovation policy 

England’s universities brace for budget pain (23 May 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 607, 23 may 2019 

Brexit, more competition for students, and the possibility of cuts in tuition fees is putting pressure on the finances. ‘We feel 

it’s a tenuous position at the moment,’ says Oxford University’s vice-chancellor  

 
Louise Richardson, vice-chancellor of Oxford University 

 

Universities in England this week sounded an alarm over their finances, with competition for students increasing and the twin 

prospects of a no-deal Brexit and a reduction in the fees they can charge students threatening to devastate coffers. “It’s a 

very challenging time for universities,” Louise Richardson, vice-chancellor of Oxford University, told the House of Lords 

Science and Technology committee inquiry on Tuesday. “We feel it’s a tenuous position at the moment.”  

 

Universities worry Brexit will dry up EU research funding and put off European staff and students. They are also anxious over a 

government review of university funding, which might result in a slashing of student fees. If Brexit goes ahead, staff retention will 

become harder, Richardson said. Research staff are “hot commodities; if they feel they are in an environment of constant penny 

pinching, it erodes confidence, and makes it difficult to retain them,” she said. Her university is also bracing for a potential cut in the 

maximum annual £9,250 student fee to £7,500, when a government review of education funding is published.  

 

Under the current system of funding in England, all undergraduates pay £9,250 a year in tuition fees, the highest rate in Europe. The 

government gives additional grants to top up the funding for high priority or expensive courses such as medicine, engineering and 

physics. Meanwhile, Scotland has free university tuition for undergraduates and in Wales fees are capped at £9,000. While any fee 

reduction would be great news for students, and could save taxpayers money on unrepaid college loans, universities worry about the 

financial implications. Fees, rather than grants, now comprise the vast bulk of all university income for teaching undergraduates. 

With student numbers uncertain after Brexit, university finances may suffer further still. Oxford has not seen a decline in student 

applications from the EU since the UK voted to leave in 2016, but the number of European nationals applying for jobs has dipped.  

Richardson said many Oxford students feel “personally unsettled” by Brexit. “We are forgetting the emotional impact on people,” she 

said.  

 

Leaving the EU without securing participation in future EU research programmes means funding could dry up for select research fields 

too, Richardson said. “If that UK money came back under our control, we fear it would be distributed more to applied research than 

areas like humanities and social sciences,” she said. The number of international students, who pay higher fees, is lower in Oxford 

compared with some other UK universities. Currently, they make up 20 per cent of the student body, of whom eight per cent are from 

the EU. “We don’t know what will happen to this eight per cent after Brexit. If they are charged [higher] international fees, the number 

will likely decline,” Richardson said. The university has also recently made a “very expensive commitment” to widen access for students 

from low-income families, Richardson added. 

 

Oxford has seen a very significant growth in EU and industry funding in the past decade, Richardson said. The university last 

year scooped £63 million, or 11 per cent of its research budget, from the EU Horizon 2020 research programme.   

Oxford raised £725 million for research overall last year, with £578 million coming through competitive funding, and the rest via quality 

assessed government grants and industry. The university also generates income through publishing and philanthropic donations. 

Income from government is flat and has fallen by 12 per cent in real terms since 2010. “It would be overstating it to say it’s failing, but 

it’s in jeopardy,” said Richardson.  

 

‘Dramatic impact’ 
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The expected impact of the government review on tuition fees will be “absolute and dramatic” for Manchester University, deputy vice 

chancellor, Luke Georghiou told the committee.  The university would be forced to look at course sizes if cuts in fees are not matched 

by extra government funding. “Straightforward reduction would knock £60 million off our revenue. We’d potentially see subjects close, 

with pressure growing on higher cost lab-based subjects,” Georghiou said. If undergraduate tuition fees are cut, “the incentive [for a lot 

of universities] will be to take on far more postgraduate students in higher fee bands,” said Georghiou.  

 

Competition for students is growing. The UK has “unfavourable” visa arrangements compared to Canada and Australia, and is 

competing with European universities that increasingly teach courses in English, Georghiou said.  Unlike at Oxford, student fees cover 

the bulk of university teaching at Manchester. Enrolments have gone up by 8 per cent at Manchester since the referendum vote to 

leave the EU – possibly because students expected fees would go up for them later, said Georghiou. International fees create a surplus 

for the university, and that offsets a “substantial loss” on research. EU funding provides 13 per cent of Manchester’s research 

income. 

While universities fear straitened financial times, neither Oxford or Manchester are in any danger of going bust. They are both at the 

“financially-secure end of the conversation,” said Georghiou. “But if we look at the broader picture, the most vulnerable institutes are in 

the most vulnerable communities, [where they] provide an anchor of hope. They’re very often critical for the left-behind towns.”  

 

 

East European ministers to push EU for more bioeconomy support (23 May 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 607, 23 may 2019 

EU Council meeting expected to see joint declaration by eastern agriculture and research ministers - a rare effort at 

coordinated east European lobbying over research in Brussels 

 
A biofuel farm. Photo: Bigstock 

 

Agriculture and research ministers of the EU’s eastern countries are joining forces to push for more support from Brussels to 

help in developing sustainable agriculture and the bioeconomy.  

At a meeting on 28 May in Brussels of the EU Council, ten east European research ministers are expected to add their 

signatures to a declaration already signed by their agriculture counterparts urging EU support for a cross-sector approach to 

R&D in food, farming, bioenergy and other fields.  

This kind of broad bioeconomy strategy – looking at the complete cycle of how foodstuffs from land and sea move through the economy 

– has become a signature theme of EU R&D policy in recent years, but is an area where central and east European members have 

lagged. 

 

The eastern initiative has significance beyond agriculture, however – as it represents an early effort by the EU’s east European 

members to coordinate their lobbying in Brussels for R&D money. Political frustration has been mounting in the east over the fact that, 

so far in the EU’s Horizon 2020 R&D programme, the region has received only 4.8 per cent of the funding, despite having 17 per cent of 

the EU’s researchers. West Europeans argue that’s because the east isn’t investing enough in its own universities and academies to 

compete well in Horizon 2020, which they say should remain focused on funding only the best research groups, regardless of where 

they come from.  

This east-west dispute became a major sticking point https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-

how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east  in the past year of negotiations over the next programme, the €94.1 billion 

Horizon Europe.  

 

Seeking a ‘boost’ 

In the declaration, the ministers say they wish to “emphasise the importance of a wider participation of entities from CEE countries in 

the European programmes, including Horizon Europe.” It adds, “They strongly believe that the bioeconomies of CEE countries require a 

boost in which research and innovation should work hand in hand with the future CAP,” - or Common Agricultural Policy, the EU’s farm-

subsidy programme.  

The initiative is organised by BIOEAST http://www.bioeast.eu/ , a network of east European governments that was formed in 2016 to 

start coordinating their bioeconomy efforts. In the past, the east European ministries operated in their own policy silos, with agriculture 

ministries focusing on crop yields and pest control for farmers, and research ministries on their constituencies in university and 

academies of science.  

“We want to achieve that the bioeconomy is a cross-sectoral, horizontal issue: that in those countries we start strategic thinking which 

would require discussion across ministries,” said Barna Kovács, secretary general of the BIOEAST group and a counsellor in the 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
http://www.bioeast.eu/
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Hungarian permanent representation to the EU. “We need to join forces, agriculture and research ministries, to see the future and to try 

to use the European funds in a better way.” 

The group has applied to a €3 million Horizon 2020 call to expand its work. But a bigger prize is that the east could join one of 44 

proposed European R&D partnerships in Horizon Europe. While budgets haven’t yet been agreed, “agro-ecological” research could 

deploy at least €50 million to expand bioeconomy development across the EU. Starting in 2023, this co-fund with member states and 

others in a network of “living labs” and infrastructure involving both farmers and researchers.  

 

The BIOEAST group argues that the bioeconomy problems in the east are special – a legacy of the Soviet and post-Communist 

histories. According to a report from the group http://www.bioeast.eu/article/bioeastvisionpaper23022018 , agriculture in the east is 

far less productive than in the west, at 39.6 per cent of the EU average in 2013-2015. It cites UN Food and Agriculture Organisation 

statistics that, for instance, CEE yield for cereal crops is 3.5 tonnes a hectare, compared to 5.5 tonnes in the west.  

Likewise, in the food industry, labour productivity is less than half that of the west. Forestry production is lower; and freshwater 

aquaculture is, according to Bioeast, largely unknown “except for a relatively narrow group of professionals and academics.” The 

countryside in much of the east is more densely populated than in the west, but energy supply is still heavily based on fossil fuels, with 

biofuels investment needing to be expanded. “The [energy] sector faces the challenges of heavy investments into first generation bio 

refinery capacities, unclear renewable energy targets, incoherent policies and misconcept[ions] on sustainability issues,” the report 

says. 

The Council declaration was signed on 9 May by the agriculture ministers of Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, 

Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia and Poland. Romania is expected to add its signature after its EU Council presidency ends 30 

June. The EU Council has added the declaration to its 28 May agenda for research ministers 

 

 

De omvang en het innovatiepotentieel van de Blauwe Economie (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Een rapport van het JRC analyseert het economisch potentieel van de kusten en oceanen voor duurzame economische groei. 

In 2017 had deze ‘Blauwe Economie’ een omvang van 74,3 miljard euro en 4 miljoen werknemers. Er zijn nog aanzienlijke 

mogelijkheden voor groei, zeker als men het potentieel van innovatie in ogenschouw neemt. Denk aan offshore windenergie en 

oceaanenergie, blauwe bio-economie, mariene mineralen, ontzilting, kust- en milieubescherming, ecosysteemdiensten en maritieme 

defensie en veiligheid. 

Nieuwsbericht JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-eus-blue-economy-eu-report-potential-coasts-and-oceans-provide-

sustainable-economic-growth  

Rapport JRC: https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf  

 

 

VK: Nieuwe internationale onderzoeks- en innovatiestrategie (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

De Britse minister van Wetenschap Chris Skidmor heeft de nieuwe internationale onderzoeks- en innovatiestrategie van het 

VK gepresenteerd. De strategie onderstreept de verbondenheid van het VK met wereldwijde partnerschappen, als onderdeel van de 

industriële strategie die ervoor moet zorgen dat het VK een wereldleider blijft op het gebied van opkomende technologieën. 

Nieuwsbericht Open Access Government: https://www.openaccessgovernment.org/international-research-and-innovation-

strategy/64941/ 

UK International Research and Innovation Strategy 

 

 

“Meer investeringen nodig in onderzoeksinfrastructuur” (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

“Onderzoeksinfrastructuren zijn van cruciaal belang voor de instandhouding en verbetering van het concurrentievermogen en 

de excellentie van de Europese wetenschap van wereldklasse.” Dat stelt een publicatie van EIROforum, een platform voor acht 

Europese onderzoeksinfrastructuren (CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, EUROfusion, EuropeanXFEL en ILL). Het huidige voorstel voor 

Horizon Europe heeft, volgens de organisatie, te weinig aandacht voor onderzoeksinfrastructuren en maakt er daarom te weinig geld 

voor vrij. 

Rapport EIROforum: https://www.eiroforum.org/wp-content/uploads/eiroforum-position-paper-european-research-infrastructures-

2019.pdf  

 

 

Erasmus+ helpt universiteiten om innovatiever te worden (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Het Erasmus+-programma helpt jonge Europeanen om zich voor te bereiden op het nieuwe digitale tijdperk en op hun 

toekomstige carrière. Het programma versterkt ook de innovatiecapaciteit van universiteiten, hun internationale betrokkenheid en hun 

vermogen om in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt. Dit concluderen twee grootschalige studies naar de impact van het 

programma: de ‘Erasmus+ Higher Education Impact study’ en de ‘Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge 

Alliances study’. 

Persbericht EC: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_en.htm  

http://www.bioeast.eu/article/bioeastvisionpaper23022018
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-eus-blue-economy-eu-report-potential-coasts-and-oceans-provide-sustainable-economic-growth
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-eus-blue-economy-eu-report-potential-coasts-and-oceans-provide-sustainable-economic-growth
https://prod5.assets-cdn.io/event/3769/assets/8442090163-fc038d4d6f.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/2ubqmjd77valpgtp7nsmwkirezlilynqeh2qthbdx5upwj2x4d2a/jcxgdgvk7atdrnd33ddr6qyf7e
https://www.eiroforum.org/wp-content/uploads/eiroforum-position-paper-european-research-infrastructures-2019.pdf
https://www.eiroforum.org/wp-content/uploads/eiroforum-position-paper-european-research-infrastructures-2019.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_en.htm
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Erasmus+ Higher Education Impact study: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_en.htm  

Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances study: https://publications.europa.eu/en/publication-

detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en  

 

 

Europa schrapt plannen voor nieuwe ‘flagship’ onderzoeksprogramma’s (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Europa heeft drie grote ‘vlaggenschip’-programma’s voor wetenschappelijk onderzoek: voor grafeen, het menselijk brein en 

kwantumtechnologie. De plannen om daar nog twee aan toe te voegen, zijn geschrapt, meldt Science, terwijl zes consortia volop bezig 

waren met de voorbereiding. De Europese Commissie meent dat er teveel verschillende financieringsinstrumenten en aanpakken 

waren ontstaan. De zes consortia worden wellicht nog op een andere manier opgenomen in Horizon Europa. 

Nieuwsbericht Science: https://www.sciencemag.org/news/2019/05/europe-abandons-plans-flagship-billion-euro-research-projects  

 

 

Kosten open access voor Europese universiteiten nu al meer dan 1 miljard euro (23 mei 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Academische instellingen betalen samen inmiddels minstens 1 miljard euro voor toegang tot wetenschappelijke tijdschriften, 

als onderdeel van de ‘big deal’-contracten die zijn gesloten met de grote wetenschappelijke uitgeverijen over open access. Dit 

blijkt uit een survey van de European University Association (EUA). En dat terwijl de onderhandelingen nog lang niet zijn voltooid. De 

EUA adviseert bestuurders van academische instellingen om scherper te onderhandelen, aldus een artikel van Science|Business. Een 

artikel van Science Magazine laat zien dat zich, onder druk van het Europese Plan S voor open access, allerlei vormen van financiering 

van open acces aandienen, die niet allemaal even gunstig zijn voor de wetenschappelijke wereld. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/big-deal-publishing-costs-european-universities-over-eu1b-year  

Rapport EUA: https://eua.eu/downloads/publications/2019%20big%20deals%20report.pdf   

Artikel Science Magazine: https://www.sciencemag.org/news/2019/05/meet-plan-s-open-access-mandate-journals-mull-setting-

papers-free-publication  

 

 

Hernieuwd partnerschap met Centraal-Azië: mogelijkheden voor onderwijs en onderzoek 

(22 mei 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 21 

 
Er liggen kansen voor de Europese Unie en Centraal-Azië om intensiever samen te werken op het gebied van onderwijs, 

onderzoek en innovatie. Dit heeft de Commissie uiteengezet in haar visie voor een hernieuwd partnerschap tussen de regio’s. 

Hiermee actualiseert zij de bestaande strategie, die nog dateert uit 2007. Door verdergaande samenwerking kan de EU nieuwe 

groeimogelijkheden bieden aan de regio die tot meer welvaart en stabiliteit zal leiden.  

 

Hernieuwd partnerschap 

Een hernieuwd partnerschap tussen de Europese Unie en Centraal-Azië biedt nieuwe kansen voor onderwijs en onderzoek. Dit blijkt uit 

de visie van de Europese Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 

gepresenteerd in een gezamenlijke mededeling https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9348-2019-INIT/en/pdf . Het betreft 

een partnerschap met de landen Kazachstan, de Kirgizische Republiek, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan, waarvoor in 2007 

voor het laatst een strategie is opgesteld. Intensievere samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs maakt deel uit  van 

deze alomvattende strategie. De focus ligt op het stimuleren van welvaart en stabiliteit in de regio, wat zal leiden tot een economische 

ruimte die duurzamer is en de regio’s beter met elkaar verbindt. 

 

Vaardigheden staan centraal 

Centraal in de samenwerking staat het ontwikkelen van vaardigheden, waarbij aandacht wordt besteed aan het voorzien in onderwijs 

van goede kwaliteit en het verhogen van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Commissie doet suggesties hoe de regio’s 

samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek verder kunnen vormgeven. Het Erasmus+ programma kan gebruikt worden 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_en.htm
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9369267b-7ae2-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en
https://www.sciencemag.org/news/2019/05/europe-abandons-plans-flagship-billion-euro-research-projects
https://sciencebusiness.net/news/big-deal-publishing-costs-european-universities-over-eu1b-year
https://www.sciencemag.org/news/2019/05/meet-plan-s-open-access-mandate-journals-mull-setting-papers-free-publication
https://www.sciencemag.org/news/2019/05/meet-plan-s-open-access-mandate-journals-mull-setting-papers-free-publication
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9348-2019-INIT/en/pdf
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om universiteiten in Centraal-Azië te helpen moderniseren en toe te werken naar onder meer de doelstellingen van het Bolognaproces. 

Europese universiteiten kunnen aangemoedigd worden om partnerschappen op te zetten met kennisinstellingen in de regio of om 

taalcursussen aan te bieden. Ook voor het beroepsonderwijs wil de EU de samenwerking met de regio intensiveren. Daarnaast kunnen 

de regio’s intensiever gaan samenwerking op het gebied van onderzoek door het faciliteren van de uitwisseling van kennis, innovatieve 

technologieën en onderzoekers, bijvoorbeeld door de Marie Skłodowska-Curie Acties (MSCA). Met name op het gebied van water, 

voedsel en klimaat liggen er voor beide regio’s kansen om onderzoekssamenwerking te intensiveren. 

 

Context 

De Europese Commissie heeft in 2007 voor het eerst een strategie opgesteld voor een samenwerkingsverband tussen de EU en de vijf 

eerder genoemde landen uit Centraal-Azië. Deze landen uit Centraal-Azië vormen een belangrijke partner voor de EU vanwege hun 

geografische ligging tussen Europa en Azië. Gezien de snelle economische en technologische ontwikkelingen is het volgens de 

Commissie van belang om nu de strategie te vernieuwen. De strategie zet zich voor een deel in op het versterken van democratie, 

rechtstaat en mensenrechten in de regio’s. Een ander deel gaat in op het intensiveren van de economische samenwerking tussen de 

regio’s, waar ook de samenwerkingen op het gebied van onderwijs en onderzoek onder vallen.  

 

Meer informatie 

Publicatie Commissie https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-

_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf: Joint Communication on the EU and Central Asia: New opportunities for a 

stronger partnership 

 

 

'Biotech loopt geld mis door strenge EU-regels voor gentechnologie' (22 mei 2019) 

Bron: Financieele dagblad 22 mei 2019 

Nederlandse biotechbedrijven lopen de komende jaren investeringen mis, vanwege de strenge regulering van nieuwe 

gentechnologie in de Europese landbouw. Dat zeggen verschillende investeerders uit binnen- en buitenland tegen het FD. 'Op 

dit moment is het klimaat binnen de EU echt waardeloos.' 

Het klimaat voor investeerders is afgekoeld door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf . Die riep vorig jaar zomer een halt toe aan 'gene 

editing', een nieuwe methode om nauwkeurig DNA van planten en dieren te veranderen. De technologie is nog niet veilig genoeg om 

zomaar in voedsel te gebruiken, vindt het Hof. 

Tegelijk voert de Nederlandse minister van Landbouw, Carola Schouten, een actieve lobby in Brussel om de regels voor 

gentechnologie te versoepelen. Nederland wordt hierin gesteund door veel andere lidstaten, blijkt uit notulen van de raad van 

landbouwministers https://www.consilium.europa.eu/media/39365/st09271-en19.pdf. 

 
Kwekers hebben de afgelopen honderd jaar door veredeling 1,5% van het originele DNA van de wilde tomaat veranderd. 

Pleitbezorgers van nieuwe gentechnologie zeggen dat met cripr-cas slechts een fractie van het DNA aangepast hoeft te worden om tot 

dezelfde eigenschappen te komen. 

'Investeerders in Europa zullen de komende twaalf tot vierentwintig maanden aan de zijlijn blijven staan', zegt Aidan Connolly, oprichter 

van het Amerikaanse Agritech Capital https://www.agritechcapital.com/  en ceo van het Ierse zuivelbedrijf Cainthus 

https://www.cainthus.com/. 'Ze zullen afwachten wat er gebeurt met de regelgeving.' 

 

Op de vingers getikt 

Een adviseur van de Nederlandse regering, het Rathenau Instituut, tikte het kabinet onlangs nog op de vingers 

https://fd.nl/ondernemen/1298746/er-is-geen-bewijs-dat-nieuwe-gentechnologie-veiliger-is-dan-de-oude: de lobby voor deregulering 

gaat te snel, de veiligheid van de nieuwe gentechnologie voor voedsel is nog niet bewezen. Geld van investeerders gaat intussen wel 

naar bedrijven die zich richten op markten buiten de EU, waar de regels een stuk soepeler zijn. Maarten Goossens, investeerder bij het 

Nederlandse Anterra Capital http://www.anterracapital.com/ , zegt dat hij voorlopig alleen zou investeren in bedrijven die de nieuwe 

gentechnologie buiten de EU toepassen.  ‘Buiten de EU gaan bedrijven als een dolle aan de haal met crispr-cas’ stelt  Rudi Ariaans, 

ceo Hudson River Technology (Wageningen) 

 

'Waardeloos' klimaat  

'Op dit moment is het klimaat binnen de EU echt waardeloos', zegt Goossens. 'Voor het Verenigd Koninkrijk zie ik wel een grote 

opportunity, als het land is afgesplitst van de EU.' Zijn fonds investeert onder meer in het Britse biotechbedrijf Tropic BioSciences 

https://www.tropicbioscience.com/ . Dit bedrijf gebruikt gentechnologie om bananen resistent te maken tegen ziektes en om de oogst 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/joint_communication_-_the_eu_and_central_asia_-_new_opportunities_for_a_stronger_partnership.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-07/cp180111en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39365/st09271-en19.pdf
https://www.agritechcapital.com/
https://www.cainthus.com/
https://fd.nl/ondernemen/1298746/er-is-geen-bewijs-dat-nieuwe-gentechnologie-veiliger-is-dan-de-oude
http://www.anterracapital.com/
https://www.tropicbioscience.com/
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van koffieplanten te verhogen. Vorig jaar zomer kreeg het $10 mln van verschillende investeerders, waaronder ook het Chinese fonds 

Bits x Bites http://www.bitsxbites.com/. 

 

Als een dolle aan de haal met crispr-cas 

Volgens ceo Rudi Adriaans van het Wageningse gentechnologiebedrijf Hudson River Biotechnology 

http://www.hudsonriverbiotechnology.com/  gaan biotechbedrijven buiten de EU nu 'als een dolle aan de haal' met 'crispr-cas', een 

nieuwe , veelbelovende uitvinding, die kan worden gebruikt voor het verbeteren van een plant. Zo heeft Rusland een 

investeringsprogramma van $1,7 mrd https://www.nature.com/articles/d41586-019-01519-6 aangekondigd, om gewassen en dieren 

te verbeteren met deze technologie. Het Nederlandse bedrijf kreeg overigens wel een investering van een groep particulieren. 'Maar wij 

opereren wereldwijd. Anders zou het voor onze investeerders ook te riskant zijn.' 

 

Emoties lopen hoog op  

De emoties onder wetenschappers lopen intussen hoog op, bleek vorige week op het Wageningse congres F&A Next voor 

investeerders en onderzoekers. 

'Het is belachelijk dat crispr-cas als onveilig wordt gezien. Ik kan hier heel erg kwaad over worden', zegt John van der Oost, een van de 

pioniers in deze technologie aan de Universiteit Wageningen. De belofte van crispr-cas is volgens hem evident: 'Planten hebben minder 

water nodig, minder kunstmest, minder pesticiden en minder energie.' Als iemand uit het publiek vraagt of hij niet te rationeel is over 

zijn technologie, zegt hij: 'Helemaal niet, ik ben juist héél emotioneel.' 

 

Kwekers hebben de afgelopen 100 jaar door veredeling 1,5% van het originele DNA van de wilde tomaat veranderd. In de rust van zijn 

Wageningse werkkamer legt hij uit waarom zijn tegenstanders het verkeerd zien. 'Weet je wat voor soort tomaten bij de groenteboer 

liggen? Dat zijn tomaten die door en door zijn veredeld. Eerst werden de planten gekruist. Daarna werd het zaad radioactief bestraald 

of met chemicaliën bewerkt, om te kijken welke nieuwe eigenschappen ontstonden. ' 

 

Groene tomaten 

Hij laat een foto zien van de wilde tomatenplant, die in de 16e eeuw uit Zuid-Amerika werd geïmporteerd. Het eerste dat opvalt: de 

vrucht is groen, niet rood. 'De laatste 100 jaar', zegt hij, 'hebben kwekers 1,5% van het originele DNA van deze tomaat veranderd. Weet 

je hoeveel dat is? Dat is evenveel als het apen-DNA verschilt van de mens.' Met de nieuwe crispr-cas techniek, waarin Van der Oost is 

gespecialiseerd, is de wilde tomaat opnieuw veredeld. Als experiment. Door maar een fractie van het DNA te veranderen, werden 

dezelfde eigenschappen 'gemaakt', zonder de bijverschijnselen van eeuwenlange veredeling. 

'Ik zeg: van die groenteboer-tomaat is nog nooit iemand dood neergevallen. Hoe kun je dan met droge ogen beweren dat de crispr-cas 

tomaat onveilig is? Dat is toch van de gekke?' 

  

http://www.bitsxbites.com/
http://www.hudsonriverbiotechnology.com/
https://www.nature.com/articles/d41586-019-01519-6
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National R& D and innovation policy news 

 

Eensgezinde reacties op rapport Commissie Van Rijn: niet alleen geld herverdelen (23 

mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Vorige week presenteerde de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek haar adviesrapport over een 

herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Het stof is er nog niet over neergedaald, kopt ScienceGuide 

deze week. Het artikel stelt dat de dat “rücksichtslose lobby vanuit de technische universiteiten heeft gewerkt.” Eén van de vele critici 

van het advies is de VSNU. Die zegt “zeer bezorgd” te zijn over de “nadelige herverdeeleffecten” van het plan. Ook de KNAW heeft 

bezwaar tegen de manier waarop investeringen in de bètatechniek ten koste gaan van andere disc iplines “die ook al onder druk staan”. 

De Jonge Akademie vindt eveneens dat de Commissie zich te veel heeft gericht op herverdeling van geld, terwijl er vooral extra geld 

nodig is. De Vereniging Hogescholen sluit zich daarbij aan en noemt herverdeling “geen oplossing”. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn 

het daarmee eens. “Goed dat geadviseerd wordt om meer geld naar bètatechnische studies te schuiven, maar het is een druppel op de 

gloeiende plaat. Er zijn structureel extra investeringen nodig om het hoger onderwijs op hoog niveau te houden.” 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/05/het-stof-van-advies-van-rijn-is-nog-niet-neergedaald/  

Reactie VSNU: https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/517-reactie-vsnu-op-adviesrapport-commissie-van-rijn-

perspectief-op-bekostigingsmodel-in-plaats-van-verdeelmodel-meer-ruimte-voor-vrij-onderzoek-zeer-bezorgd-over-nadelige-

herverdeeleffecten.html  

Reactie KNAW: https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/reactie-op-rapport-van-rijn  

Statement De Jonge Akademie: https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/reactie-bestuur-de-jonge-akademie-

rapport-commissie-van-rijn  

Reactie Vereniging Hogescholen: https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/herverdelen-niet-de-oplossing  

Nieuwsbericht MKB-Nederland: https://www.mkb.nl/nieuws/extra-geld-technische-studies-goede-stap-maar-meer-nodig  

Rapport Adviescommissie: https://www.commissievanrijn.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Commissie-Van-Rijn-Wissels-om-

15-mei-2019.pdf   

 

 

Over de toekomst van de Nederlandse landbouw (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Het Landbouw Attaché Netwerk bestaat 100 jaar. Ter ere hiervan verscheen het Magazine Agrospecials, met als thema ‘Innovatieve 

technologie’. Lees alles over het netwerk en de wereldwijde uitdagingen waar zij aan werken met bedrijven en kennisinstellingen. De 

uitgave is opgebouwd rond 6 thema’s, waaronder Kringlooplandbouw, Water en klimaat en Innovatieve technologie.  

Magazine Agrospecials #mei 2019: https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2019/01/index  

 

 

“Laat wetenschappers zelf uitleggen waarom zij een beurs verdienen” (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Hoe worden wetenschappers straks gewaardeerd en erkend? ZonMw-bestuursvoorzitter Jeroen Geurts heeft een duidelijke visie: 

schrap de bestaande vinklijstjes. “Allerlei dingen die ooit misschien pasten bij ons beeld van een onderzoeker zijn nu verworden tot 

verstarde meetinstrumenten.” Geurts meent dat wetenschapsfinanciers veel meer de dialoog moeten zoeken met wetenschappers die 

een beurs aanvragen. 

Artikel HOP / Delta: https://www.delta.tudelft.nl/article/laat-wetenschappers-zelf-uitleggen-waarom-zij-een-beurs-verdienen  

 

 

Minister overweegt maximum aan aantal flexcontracten op universiteiten (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

De hoge werkdruk op universiteiten moet nu echt omlaag, zei minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een Kamerdebat. Als het 

aantal tijdelijke contracten niet afneemt, overweegt ze grenzen te stellen. 

Nieuwsbericht HOP / DUB: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/minister-overweegt-maximum-aantal-flexcontracten  

 

 

Delft, Wageningen en Utrecht aan kop in ‘doe-het-zelf-ranglijst’ (20 mei 2019) 

Bron: Website Resource Wageningen https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Delft-Wageningen-en-Utrecht-aan-kop-in-doe-het-

zelf-ranglijst-.htm  

Van welke universiteit worden de onderzoekpublicaties het vaakst geciteerd? In Nederland zijn dat Delft, Wageningen én 

Utrecht. Het is maar net aan welke knoppen je draait in de Leiden Ranking. 

https://www.scienceguide.nl/2019/05/het-stof-van-advies-van-rijn-is-nog-niet-neergedaald/
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/517-reactie-vsnu-op-adviesrapport-commissie-van-rijn-perspectief-op-bekostigingsmodel-in-plaats-van-verdeelmodel-meer-ruimte-voor-vrij-onderzoek-zeer-bezorgd-over-nadelige-herverdeeleffecten.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/517-reactie-vsnu-op-adviesrapport-commissie-van-rijn-perspectief-op-bekostigingsmodel-in-plaats-van-verdeelmodel-meer-ruimte-voor-vrij-onderzoek-zeer-bezorgd-over-nadelige-herverdeeleffecten.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/517-reactie-vsnu-op-adviesrapport-commissie-van-rijn-perspectief-op-bekostigingsmodel-in-plaats-van-verdeelmodel-meer-ruimte-voor-vrij-onderzoek-zeer-bezorgd-over-nadelige-herverdeeleffecten.html
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/reactie-op-rapport-van-rijn
https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/reactie-bestuur-de-jonge-akademie-rapport-commissie-van-rijn
https://www.dejongeakademie.nl/shared/resources/documents/reactie-bestuur-de-jonge-akademie-rapport-commissie-van-rijn
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/herverdelen-niet-de-oplossing
https://www.mkb.nl/nieuws/extra-geld-technische-studies-goede-stap-maar-meer-nodig
https://www.commissievanrijn.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Commissie-Van-Rijn-Wissels-om-15-mei-2019.pdf
https://www.commissievanrijn.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-Commissie-Van-Rijn-Wissels-om-15-mei-2019.pdf
https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2019/01/index
https://www.delta.tudelft.nl/article/laat-wetenschappers-zelf-uitleggen-waarom-zij-een-beurs-verdienen
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/minister-overweegt-maximum-aantal-flexcontracten
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Delft-Wageningen-en-Utrecht-aan-kop-in-doe-het-zelf-ranglijst-.htm
https://resource.wur.nl/nl/wetenschap/show/Delft-Wageningen-en-Utrecht-aan-kop-in-doe-het-zelf-ranglijst-.htm
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Elke ranglijst kent haar eigen zwaartepunten. Daardoor scoort de ene universiteit beter bij Times Higher Education en de ander in 

bijvoorbeeld de Shanghai ranking. Bij de Leiden Ranking http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list  van onderzoeksinstituut 

CWTS tellen alleen de citatiescores mee: hoe vaak wordt een wetenschappelijk artikel geciteerd in andere publicaties. De kwaliteit van 

het onderwijs en de reputatie van een universiteit spelen geen rol. 

 

Delft 

Gebruikers kunnen vervolgens zelf de instellingen wijzigen. Wie de universiteiten wil rangschikken op het deel van de publicaties dat 

het allervaakst geciteerd wordt, kiest voor de 1 procent-lijst. Daarin staat de TU Delft van de Nederlandse universiteiten bovenaan, net 

als vorig jaar. Vlak daarop volgen Wageningen Universiteit en de Radboud Universiteit op een gedeelde tweede plaats.  

 

Wageningen 

Maar Delft eindigt als vierde als gekeken wordt welk deel van de artikelen tot de meest geciteerde 5 procent ter wereld behoren. De 

eerste plaats gaat dan naar Wageningen, en de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht delen dan de tweede plaats. 

Ook staat Wageningen bovenaan bij de meeste geciteerde tien procent artikelen. 

 

Utrecht 

Tot slot is te zien welk deel van de artikelen tot de meest geciteerde vijftig procent van de wereld behoren. Nog steeds zijn dat artikelen 

die boven de middelmaat uitsteken. Dan is de Universiteit Utrecht de nummer 1, op de voet gevolgd door de UvA. Voor het eerst pakt 

ook Leiden een podiumplaats.  

 

Wereldtop 

In alle vier de categorieën behoren Amerikaanse universiteiten als Harvard, MIT, Princeton, Stanford en Caltech tot de wereldtop. Toch 

doet Nederland het wereldwijd niet verkeerd, bleek uit een recente analyse https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/nederlands-onderzoek-

opvallend-vaak-geciteerd van het Rathenau Instituut. In 2016 stond Nederland met zijn citatiescore in alle wetenschapsgebieden in de 

top 5 van 17 landen. 

 

Samenwerking 

In de toekomst worden citatiescores mogelijk minder belangrijk. Universiteiten en wetenschapsfinanciers NWO en ZonMw willen 

onderzoekers op een nieuwe https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/beoordeling-van-wetenschappers-gaat-op-de-schop manier gaan 

beoordelen. Zo moet er meer aandacht komen voor samenwerking tussen wetenschappers en voor de maatschappelijke impact van 

hun onderzoek. Minister Van Engelshoven steunt 

https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/16593/Nederland-blijft-kweekvijver-en-haven-voor-

wetenschappelijk-talent  dit. 

De Leiden Ranking biedt trouwens meer dan alleen citatiestatistieken. Ook is zichtbaar in hoeverre universiteiten samenwerken met het 

bedrijfsleven, hoe het staat met genderdiversiteit en met publicaties in open access. 

 

 

Europese Unie levert Wageningen goud geld op: meeste subsidies van het land (18 mei 

2019) 

Bron: Website De Gelderlander https://www.gelderlander.nl/wageningen/europese-unie-levert-wageningen-goud-geld-op-meeste-

subsidies-van-het-land~a555a0ce/  

WAGENINGEN - De Europese Unie gaat aan Rozendaal voorbij, maar levert Wageningen juist goud geld op. Van alle 

Nederlandse gemeenten profiteert Wageningen het meest van subsidies vanuit de Europese Unie. De EU kende in de periode 

vanaf 2014 4.779 euro per inwoner toe, wat uitgaande van zo'n 38.000 inwoners in totaal neerkomt op ongeveer 180 miljoen 

euro.  

 

http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/nederlands-onderzoek-opvallend-vaak-geciteerd
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/nederlands-onderzoek-opvallend-vaak-geciteerd
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/beoordeling-van-wetenschappers-gaat-op-de-schop
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/16593/Nederland-blijft-kweekvijver-en-haven-voor-wetenschappelijk-talent
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/16593/Nederland-blijft-kweekvijver-en-haven-voor-wetenschappelijk-talent
https://www.gelderlander.nl/wageningen/europese-unie-levert-wageningen-goud-geld-op-meeste-subsidies-van-het-land~a555a0ce/
https://www.gelderlander.nl/wageningen/europese-unie-levert-wageningen-goud-geld-op-meeste-subsidies-van-het-land~a555a0ce/
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Dat blijkt uit een inventarisatie van adviesbureau ERAC, uitgevoerd in opdracht van de NOS 

https://app.nos.nl/datavisualisatie/2018/europese-subsidies/index.html#slide-0 . Het levert de stad volgens het onderzoek bijna 2300 

extra banen op. Gemeenten als Rozendaal, Mill en St Hubert en Mook en Middelaar hebben amper EU-subsidies gekregen.  

In totaal ontving Nederland tot nu toe 4,9 miljard euro aan subsidies vanuit Brussel voor projecten uit de Europese begroting 2014-

2020. Het geld ging naar zo’n 11.000 organisaties en leverde tot nu toe naar schatting 107.000 banen op. 

 

Economie en innovatie 

Wageningen krijgt veel Europees geld door de aanwezigheid van de Wageningen Universiteit. 64 procent van het Europese 

subsidiegeld gaat naar economie en innovatie. Een kwart van het geld naar milieu, landschap en natuur, blijkt uit de gegevens. De rest 

gaat naar de sectoren onderwijs en arbeidsmarkt, energie en mobiliteit en infrastructuur.  

Sowieso hengelen universiteitssteden veel Europese subsidies binnen. Zo staat Nijmegen op de tweede plaats van Gelderland. De 

stad ontving tot nu toe 1.061 euro EU-subsidie per inwoner, wat neerkomt op zo'n 180 miljoen euro subsidie in totaal.  

Het levert de universiteitsstad tot nu toe 3.444 extra banen op. Ruim twee derde van het geld gaat in Nijmegen naar economie en 

innovatie, zo'n 11 procent gaat naar onderwijs en arbeidsmarkt en zo'n 8 procent naar de sector cultuur en samenleving.  

Veel minder subsidie kreeg Arnhem. Die stad kreeg in de periode 453 euro per inwoner. Wel kwamen er daardoor veel extra banen bij. 

De projecten waar het geld aan besteed is, leverden ruim 1260 banen op.  

 

Minste subsidie 

Met slechts 11 euro aan EU-subsidie per inwoner staat Rozendaal juist onderaan de lijst met gemeenten uit de regio. Het levert de 

gemeente slechts twee banen op. Ook in Mook en Middelaar (19 euro), Mill en St. Hubert (17 euro), Grave (22 euro) en Cuijk (26 euro) 

is opvallend weinig subsidie vanuit de Europese Unie toegekend. Daar leidt het eveneens tot maar weinig banen.   

In totaal ontving Gelderland 578 miljoen euro subsidie vanuit de EU. Alleen Noord-Brabant (776 miljoen euro) en Zuid-Holland kregen 

meer (1.25 miljard euro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://app.nos.nl/datavisualisatie/2018/europese-subsidies/index.html#slide-0
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Info graphic VSNU impact van de Europese Unie (18 mei 2019) 

Bron: VSNU 

  



 

 

 

 27 

 

Gobal innovation news 

Hoe zorgen we ervoor dat technologie de mensheid ten goede komt? (23 mei 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

Technologie is op zich niet goed of slecht, maar het kan wel positieve of negatieve resultaten opleveren. En vaak ook beide, 

afhankelijk van de manier waarop ze wordt gebruikt. Hoe halen we er het beste uit en hoe vermijden we het ergste? Een discussiestuk 

van McKinsey schetst een aantal scenario’s voor mogelijke ontwikkelingen en de implicaties hiervan voor overheden, bedrijven en de 

maatschappij. Een artikel van PwC constateert dat er momenteel sprake is van een vertrouwenscrisis als het gaat om digitale 

technologieën. Het artikel schetst wat bedrijven en overheden kunnen doen om het vertrouwen in technologie terug te winnen en ervoor 

te zorgen dat innovatie weer gaat bloeien. 

Artikel McKinsey: https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/tech-for-good-using-technology-to-smooth-disruption-

and-improve-well-being  

Artikel PwC: https://pwc.blogs.com/ceoinsights/2019/05/innovation-at-a-crossroads-restoring-trust-in-technology.html  

 

 

VS: Innovatie is de sleutel voor het aanpakken van de problemen met China (23 mei 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 23 mei 2019 

President van de VS Donald Trump probeert de opkomst van China als handels- en innovatieland te dwarsbomen via 

handelstarieven. Een artikel van het Centre for International Governance Innovation (CIGI) legt uit wat er speelt als het gaat om 

intellectueel eigendom. Een artikel van Issues in Science and Technology pleit voor een andere benadering van het conflict: het 

versterken van de innovatiecapaciteit van de VS om, via nieuwe of verbeterde technologie en managementpraktijken, producten en 

diensten op de markt te kunnen brengen die kunnen concurreren met Chinese producten en diensten. Een rapport van de Task Force 

on American Innovation (TFIA) legt uit dat China niet de enige bedreiging is voor de wetenschappelijke koppositie van de VS in de 

wereld. DE TFIA is een onpartijdige alliantie van toonaangevende Amerikaanse bedrijven en bedrijfsverenigingen, verenigingen van 

onderzoeksuniversiteiten en wetenschappelijke genootschappen. Het rapport pleit voor hogere investeringen in de wetenschap. 

Artikel CIGI: https://www.cigionline.org/articles/understanding-intellectual-property-disputes-between-china-and-united-states  

Artikel Issues in Science and Technology: https://www.cigionline.org/articles/understanding-intellectual-property-disputes-between-

china-and-united-states  

Nieuwsbericht TFIA: http://www.innovationtaskforce.org/benchmarks2019/  

Rapport TFIA: http://www.innovationtaskforce.org/wp-content/uploads/2019/05/Benchmarks-2019-SPA-Final4.pdf   

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/tech-for-good-using-technology-to-smooth-disruption-and-improve-well-being
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/tech-for-good-using-technology-to-smooth-disruption-and-improve-well-being
https://pwc.blogs.com/ceoinsights/2019/05/innovation-at-a-crossroads-restoring-trust-in-technology.html
https://www.cigionline.org/articles/understanding-intellectual-property-disputes-between-china-and-united-states
https://www.cigionline.org/articles/understanding-intellectual-property-disputes-between-china-and-united-states
https://www.cigionline.org/articles/understanding-intellectual-property-disputes-between-china-and-united-states
http://www.innovationtaskforce.org/benchmarks2019/
http://www.innovationtaskforce.org/wp-content/uploads/2019/05/Benchmarks-2019-SPA-Final4.pdf
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Wageningen University & Research  related Events 
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Events 

Paving the way towards clean energy and fuels in Europe, Lisbon 29 may 2019  

This research policy workshop will focus on how to move forward the innovation chain in the EU for bioenergy, advanced biofuels and 

renewable fuels, contributing to the clean energy transformation in energy and transport, in line with the Strategic Development Goals 

and the EU Communication “Clean Planet for All”. For this purpose, the workshop will identify the research and innovation needs, the 

strategy and the roadmap for bioenergy, biofuels and renewable fuels to make the European industrial energy and transport sectors 

economically and environmentally sustainable, secure and competitive in the global markets. 

 

The agenda will focus on the value chains of advanced biofuels, renewable fuels, intermediate bioenergy carriers and biomass-based 

cogeneration of heat and power. The entire innovation sequence will be discussed, from breakthrough technologies to applied research 

and demonstration, pre-commercial scale financing and market up-take support measures. Results from the entire portfolio of around 

60 projects supported under the European Union’s Framework Programme Horizon 2020 – Secure, clean and efficient energy 

challenge will feed into the discussion. 

 

The views of the engaged EU Member States and of research and industrial stakeholders will be an important additional contribution, to 

identify non-technological support pathways through new tools, research concepts, the mobilization of national actions, private 

engagement and financing mechanisms. The workshop will then report on the progress of the innovation chains, the effectiveness of 

pushing innovative solutions into the market and their broader penetration into the energy and transport mix. Policy recommendations 

based on project results, the Member States’ interests and plans, as well as the views of the stakeholders, will also be collected and 

reported. 

 

Registration 

The event will be free of charge upon registration through EUBCE user area https://ssl.conference-biomass.com/  

 

Further information 

 EUBCE 2019: http://www.eubce.com/paving-the-way-towards-clean-energy-and-fuels-in-europe.html  

 

 

Communication in Life: Registreer nu voor dit nieuwe unieke congres voor de 

levenswetenschappen, Bunnik, 28-29 mei 2019 

NWO organiseert samen met bijna twintig onderzoekers, allemaal vanuit verschillende disciplines, de allereerste editie van Life, op 28 

en 29 mei 2019 in Bunnik: een heel nieuw, uniek, nationaal congres dat de levenswetenschappen in Nederland in zijn volle breedte 

bestrijkt. Van femtometer tot kilometer, van cel tot planeet. 

 

Life is bedoeld om senior en junior onderzoekers uit alle disciplines in de levenswetenschappen te verbinden, grenzen te verkennen en 

te discussiëren over gewenste nieuwe ontwikkelingen in het veld. Om geïnspireerd te raken door elkaars onderzoek en aanpak en 

nieuwe interdisciplinaire samenwerkingen aan te gaan. 

 

"Communication in Life" is de passende titel van Life2019. Communicatie is van vitaal belang voor leven, van het kleinste niveau (cel) 

tot het grootste niveau (planeet). Communicatie is ook essentieel voor onderzoekers in het brede veld van de levenswetenschappen 

om optimaal te profiteren van de enorme hoeveelheid onderzoek ende aanwezige kennis en expertise. En dat wil NWO graag 

faciliteren. 

 
Verschillende internationaal gerenommeerde sprekers hebben hun medewerking al toegezegd: Iain Couzin 

http://collectivebehaviour.com/people/  (keynote speaker over collectief gedrag), Sigal Ben Yehuda 

https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/30144.php  (communicatie tussen bacteriën), Wolf Reik https://www.babraham.ac.uk/our-

research/epigenetics/wolf-reik   (epigenetische herprogrammering), Hans Clevers https://www.hubrecht.eu/nl/research-groups/clevers-

groep/   (communicatie van stamcellen in de darm). Anderen worden momenteel uitgenodigd of hebben provisioneel toegezegd. 

Dolf Weijers (WUR, Botanie, Moleculaire Biologie and Biochemie), voorzitter van de toegewijde programmacommissie: "Nederland 

heeft fantastische onderzoekers op veel terreinen in de levenswetenschappen… die elkaar nooit ontmoeten. Ik ben zeer enthousiast 

om bij te dragen aan het creëren van een plek waar de Nederlandse levenswetenschappen worden samengebracht en kijk ernaar uit 

om te worden geïnspireerd door nieuwe collega’s die ik daar zal ontmoeten." 

https://ssl.conference-biomass.com/
http://www.eubce.com/paving-the-way-towards-clean-energy-and-fuels-in-europe.html
http://collectivebehaviour.com/people/
https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/30144.php
https://www.babraham.ac.uk/our-research/epigenetics/wolf-reik
https://www.babraham.ac.uk/our-research/epigenetics/wolf-reik
https://www.hubrecht.eu/nl/research-groups/clevers-groep/
https://www.hubrecht.eu/nl/research-groups/clevers-groep/
https://www.nwo.nl/binaries/content/gallery/nwo/nieuws/enw/life.jpg
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Vanaf 1 december 2018 kan men zich als deelnemer registeren op de website: www.nwolife.nl. 

 

 

Global Entrepeneurship Summit 2019: denk en doe mee, Worldforum Den Haag 4-6 juni 

2019 

Van 4 tot 6 juni 2019 vindt de Global Entrepeneurship Summit https://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/ges/ in Nederland 

plaats. Het doel van deze tweedaagse bijeenkomst is om investeerders en ondernemers samen te brengen. Het is de eerste keer dat 

dit internationale evenement naar Europa komt. Afgelopen editie vond plaats in november 2017 in India, waarbij 1500 bedrijven 

aanwezig waren. Het GES biedt ondernemers en landen een platform om elkaar te ontmoeten en zo oplossingen te vinden voor de 

wereldwijde uitdagingen die er zijn en om lange termijn relaties op te bouwen. 

 
De GES richt zich op innovatieve ondernemers die werken aan Global Challenges en de stap naar het buitenland willen maken of 

daarin willen groeien. Er kunnen 1200 ondernemers deelnemen aan de GES, waarvan 200 Nederlandse partijen. Tijdens de GES 

staan breakthrough technologies en ondernemerschap centraal. Onderdeel van het programma zijn een exporuimte, TED-talks, 

showcases, masterclasses, matchmaking met investeerders en hackathons voor thema-gerelateerde challenges. 

 

Eén van de thema’s tijdens de GES is Food & Agriculture. De organisatie van de summit in Nederland roept ondernemers uit de 

agrifood- en tuinbouwsector op om mee te denken over de invulling van dit subthema. Daarnaast is de organisatie op zoek naar 

ondernemers die een rol willen pakken in de organisatie van een onderdeel van het programma. Daarbij gaat het om vragen als: 

 Welke subthema’s vindt u belangrijk? Op welke gebieden is Nederland volgens u koploper en kan Nederland haar 

innovatieve breakthrough technologies showcases aan de rest van de wereld en met name de VS tonen? 

 Wil uw organisatie een rol spelen in de uitvoering? 

 Wilt u op de hoogte gehouden worden als potentiële deelnemer? 

Wilt u betrokken zijn bij de organisatie en/of deelnemen aan de GES, neem dan contact op met het themateam Food & Agri GES 2019: 

Ilse van Dijl e.a.vandijl@minez.nl  en Renske Verhulst r.verhulst@nwp.nl  Ook voor vragen of opmerkingen kunt u contact met het 

themateam opnemen. 

De komst van de GES naar Nederland is een van de uitkomsten uit een overleg tussen minister-president Rutte en president Trump 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2248920/nederland-sleept-congres-binnen-bij-bezoek-rutte-aan-trump van de VS. 

 

 

Horizon 2020 Energy Info Days, Brussels, 25-27 June 2019 

The Horizon 2020 Energy info days will take place between 25-27 June in Brussels. They will present the funding opportunities for 

research, innovation and market uptake projects on clean energy. 

The event will help potential applicants in preparing successful proposals for Horizon 2020 calls for the year 2020. 

 

Registrations are open. 

Please click here https://h2020-energy-info-day-2019.com/registration/  to register. 

 

Brokerage event 

A brokerage event https://energycall2020.b2match.io/, organised by the Horizon 2020 Energy National Contact Points, will be part of 

the Info Days and give you the opportunity to network and look for partners to form a consortium.  

 

Webstreaming 

All sessions will be webstreamed and recordings will be made available after the event. 

 

Programme 

Check out the draft agenda of the event and pick the sessions most relevant for you: 

Draft agenda 25 June: https://energycall2020.b2match.io/  

Draft agenda 26 June: https://energycall2020.b2match.io/  

Draft agenda 27 June: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_27_june_final.pdf  

http://www.nwolife.nl/
https://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/ges/
mailto:e.a.vandijl@minez.nl
mailto:r.verhulst@nwp.nl
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2248920/nederland-sleept-congres-binnen-bij-bezoek-rutte-aan-trump
https://h2020-energy-info-day-2019.com/registration/
https://energycall2020.b2match.io/
https://energycall2020.b2match.io/
https://energycall2020.b2match.io/
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/agenda_27_june_final.pdf
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Venue 

Charlemagne Building: Rue de la Loi, 170  B- 1000 Brussels  

 

The event will help potential applicants in preparing successful proposals for Horizon 2020 calls for the year 2020. 

Further information 

 Registrations: https://h2020-energy-info-day-2019.com/registration/  

 Horizon 2020 Energy Info Days: https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days  

 

 

Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020, Brussels, 4 

July 2019 

Venue: Brussels, Charlemagne building, Rue de la Loi 170, 1040, Bruxelles 

Thursday, 4 July, 2019 

Come and learn about the Societal Challenge 2 calls for 2020 and get some practical information on how to successfully apply to the 

open calls for proposals. This event is organised together with the brokerage event organised on 3 July 2019 by the BIOHORIZON 

https://www.ncp-biohorizon.net/start project. More information and registration are available here https://www.ncp-

biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242. 

This information day is an opportunity for attendees to get some insight into the Societal Challenge 2 calls for proposals of Horizon 

2020, for the Work Programme of 2020, covering Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 

water research and the bioeconomy. 

 

This Info Day targets potential applicants of the calls for proposals published under the Societal Challenge 2 Work Programme for 

2018- 2020. 

Registration https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-

tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-

rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88  for the event is free of charge and compulsory. 

However, due to limited space, applications will be accepted on a first-come-first-served basis. Registrations are open until 28 June 

2019. Travel and subsistence costs should be covered by the participants. 

All sessions will be webstreamed and recorded, and presentations will be published after the event. 

The links to the webstreaming will be live on 4 July 2019 from 9:30 onwards. 

 

Related Documents:  

Draft_agenda_Info_Day_2019_web.pdf: https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=59166 

 

 

Eureka stakeholder conference 'Creating ecosystems for innovation' Amsterdam de la 

Mar, 5 September 2019 

 Are you interested in setting up an international project through Eurostars or one of the Eureka clusters? Would you like to 

talk about the way forward? Come to the Eureka stakeholder conference 'Creating ecosystems for innovation' on 5 September 

2019. This is your chance to make your voice heard! 

  

The conference is the kick-off of the Dutch chairmanship of the Eureka-network which will be from July 2019 until June 2020. During the 

Eureka stakeholder conference, Europe’s innovative industry, SMEs and knowledge institutes will share their experiences and interests 

in the Eureka Network. The feedback gathered during the conference will be presented to policy makers of the Eureka network, to build 

on a powerful set of innovation tools that contribute to creating innovative ecosystems for the future. 

  

The conference will also provide room for matchmaking with other innovative SMEs and industry representatives from Europe and 

beyond. In addition, information sessions will be organised about the Eureka Clusters http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters, 

the Eurostars programme https://www.eurostars-eureka.eu/  and INNOWWIDE https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kansen-voor-

innovatief-mkb-innowwide. 

  

42 billion since Eureka's beginning  

Since the establishment of the Eureka Network, more than 7,000 innovation projects have been funded worldwide with a total value of 

€42 billion. More than 15,000 SMEs and startups have been able to develop their innovative ideas and bring them on the market . 

Industrial clusters have been strengthened and have contributed to pioneering technological developments. Eureka has thus proved 

itself as an engine for industrial innovation and economic growth. 

  

Registration 

Registration will be possible from mid-June, on www.rvo.nl/eureka-event2019 .  

  

https://h2020-energy-info-day-2019.com/registration/
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://www.ncp-biohorizon.net/start
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=59166
http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kansen-voor-innovatief-mkb-innowwide
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kansen-voor-innovatief-mkb-innowwide
http://www.rvo.nl/eureka-event2019
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More information 

Do you want more information about Eureka? Read more on the Eureka Network-website http://www.eurekanetwork.org/  or on our 

Eureka website http://www.rvo.nl/eureka  (in Dutch). 

  

http://www.eurekanetwork.org/
http://www.rvo.nl/eureka
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Courses and Workshops

Foreseen Courses EU office in 2019 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2019 

 

Overzicht trainingen ITIS / RVO 
Op deze website https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda  vind je een overzicht van de trainingen die  worden 

gegeven door RVO. 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda
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Call deadlines 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 24 May 2019 for more 

details go to the go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home  

Call identifier Dead line 

 

Pillar I  Excellent Science 

 

ERC   

ERC Advanced Grant ERC-2019-ADG 

 

29 August 2019 17.00 Brussels time (ERC Advanced Grant AdG-2019) 

ERC-2019-PoC Three cut-off dates in 2019: 22 January 2019 (CLOSED), 25 April 2019 and 19 

September 2019 17.00 Brussels time (ERC Proof of Concept  Grant PoC-2019) 

ERC-2020-StG Foreseen opening 17 July 2019 and foreseen deadline 16 October 2019 17.00 

Brussels time (ERC Starting Grant ERC-2020-StG) 

ERC-2020-CoG Foreseen opening 24 October 2019  and foreseen deadline 4 February 2020 17.00 

Brussels time (ERC Consolidator  Grant ERC-2020-CoG) 

ERC-2020-AdG Foreseen opening  14 May 2020 and foreseen deadline 26 August 2020 17.00 

Brussels time (ERC Consolidator Grant ERC-2020-AdG) 

ERC-2020-SyG Foreseen opening 18 July 2019 and foreseen deadline 5 November 2019 17.00 

Brussels time (ERC Synergy  Grant ERC-2020-SyG) 

ERC-2020-PoC Foreseen cut-off dates 2020: 21 January 2020, 23 April 2020 and 17 September 2020 

(ERC Proof of Concept ERC-2020-PoC) 

FET  

Research infrastructures   

INFRADEV-01-2019-202: Design 

studies INFRADEV-01-2019-2020 

Foreseen opening call 25 July 2019 and foreseen deadline 12 November 2019 17.00 

hr (Design studiesINFRADEV-01-2019-2020) 

MSCA-IF-2019 11 September 2019 (Marie Skłodowska-Curie Marie Skłodowska-Curie Individual 

Fellowships MSCA-IF-2018) 

MSCA-COFUND-2019 26 September 2019 (Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and 

international programmes 

H2020-MSCA-COFUND-2019)  

 

Pillar II  Industrial leadership 

 

LEIT NMBP  

  

PPP  

LEIT ICT  

  

HORIZON 2020 DEDICATED SME 

INSTRUMENT 

 

  

 

Pillar III  Societal Challenges 

 

Societal challenge 1 HEALTH  

Societal Challenge 2 FOOD  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2019-adg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=31047825;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2019-poc.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-01-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html
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H2020-SFS-2018-2020 H2020-SFS-

2018-2020  call 2019 two- stage 

23 January 2019 first stage at 17.00 hr (CLOSED) Brussels local time  deadline Second 

stage 4  September 2019 at 17.00 hr Brussels local time (H2020-SFS-2018-2020  call 

2019 two- stage) 

H2020-BG-2018-2020 H2020-BG-

2018-2020  call 2019 two- stage 

23 January 2019 first stage at 17.00 hr (CLOSED) Brussels local deadline Second 

stage 4   September 2019 first stage at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-BG-2018-

2020  call 2019 two- stage) 

H2020-RUR-2018-2020 H2020-RUR-

2018-2020  call 2019 two- stage 

23 January 2019 first stage at 17.00 hr  (CLOSED) Brussels local deadline Second 

stage 4  September 2019 at 17.00 hr Brussels local time (H2020-RUR-2018-2020  call 

2019 two- stage) 

H2020 SFS-2018-2020 call 2020 two-

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 22 January 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2  8 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SFS-2020 two-stage) 

H2020 SFS-2018-2020 call 2020  one 

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  22 January 2020 at 17.00 

Brussels time (H2020-SFS-2020 one-stage) 

H2020 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 22 January 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2  8 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-BG-2020 two-stage) 

H2020 BG-2018-2020 call 2020 one-

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  22 January 2020 at 17.00 

Brussels time (H2020-BG-2020 one-stage) 

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 22 January 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2  8 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-RUR-2020 two-stage) 

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 one-

stage 

Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  22 January 2020 at 17.00 

Brussels time (H2020-BG-2020 one-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 two-stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 22 January 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2  8 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-FNR-2020 two-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 one stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  22 January 2020 at 17.00 

Brussels time (H2020-FNR-2020 one-stage) 

  

Societal Challenge 4 TRANPORT  

Societal Challenge 5 ENVIRONMENT  

H2020-SC5-2018-2019-2020 two stage 

 

first stage 19 February 2019 (CLOSED)  at 17.00 hr Brussels local tim, Second-stage 4 

September 2019 at 17.00 hr Brussels local time (H2020-SC5-2018-2019-2020 two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

 

Other related EC calls (JTI, ERA-COFUNDS, JPI´s etc.) 

Overview of deadlines of most important public-public and public-private EC calls related to Horizon 2020 based on 

information per 24 May 2019 for more details; go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

 

Call identifier Dead line 

 

ERA-NET / ERANET-COFUND 

 

ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

www.eranetbioenergy.net  & 

www.eranetbestf.net  

The call is expected to open on October 22nd 2018 with a  

closing date for pre-proposals in January 2019.  

Projects are expected to start in spring 2020.  

 

The call text will be published on the webpages of ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

(www.eranetbioenergy.net  & www.eranetbestf.net ) and on the web pages of the participating 

funding agencies. 
 

Joint Technology Initiatives  

JPI-HDHL   

 HDHL-INTIMIC  

Call for Joint Transnational Research 

Proposals:  

Pre-proposals must be submitted by the project coordinator before the 2nd of April 2019 

at 16:00 UTC. (CLOSED) 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Tex

t_metabolic_diseases_Final.pdf  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2018-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
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“Impact of Diet, Food Components and 

Food Processing on Body Weight 

Regulation and Overweight Related 

Metabolic Diseases (METADIS)” 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zon

mw/documenten/Corporate/Subsidi

es/PDF_s/Call_Text_metabolic_dise

ases_Final.pdf  

Full proposals must be submitted by the project coordinator before the 9th of July 2019 

at 16:00 UTC. Please note that full proposals will only be accepted from applicants 

explicitly invited by the JCS to submit a full proposal. The decision on the results of the full 

proposals evaluation meeting will be communicated to all project coordinators in October 

2019. 

Joint Programming Initiatives 

 

 

Overview websites running 

Joint Programming Initiatives 

 A healthy diet for a healthy life (HDHL): http://www.healthydietforhealthylife.eu/  

 Agriculture, food security and climate change (FACCE):  http://www.faccejpi.com/  

 Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to 

Human Health (JPI AMR):  http://www.jpiamr.eu/  

 Connecting Climate Knowledge for Europe (Clik'EU): http://www.jpi-

climate.eu/home  

 Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI-Oceans): http://www.jpi-oceans.eu/  

 More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic 

Change (JPI MYBL):  http://www.jp-demographic.eu/  

 Neurodegenerative Disease/Alzheimer's (JPND): 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/  

 Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions (Urban 

Europe): http://jpi-urbaneurope.eu/  

 Water challenges for a changing world (Water-JPI):  http://www.waterjpi.eu/  

 Cultural Heritage a Challenge for Europe (Cultural Heritage):  http://www.jpi-

culturalheritage.eu/  

Belmont Forum Open call for 

Resilience in Rapidly Changing 

Arctic Systems (CRA Arctic II) 

https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#c

eh2019   

Full proposals mist be submitted by June 14, 2019, 23:59 UTC. 

The CRA Arctic II uses a one step process. Proposals must be written in English and 

submitted electronically via the Belmont Forum Grant Operations website: http://bfgo.org  

by June 14, 2019, 23:59 UTC. 

https://www.bfgo.org/publications/arctic2019/CRA_Arctic_II_feb19.pdf  

European Innovation Partnerships  

 

 

Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 24 May 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

24-05-2019 Deadline new call Active & Assisted Living Programme (AAL 2) 'Sustainable Smart Solutions for Ageing well'. 

Sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is 24 mei 2019, 17.00 uur. http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-

date/calls/call-challenge-2019/ en https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-

zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/t/subsidierondes-4/  

09-07-2019 Deadline   indiening volledige voorstellen internationale subsidieronde “Impact of Diet, Food Components and 

Food Processing on Body Weight Regulation and Overweight Related Metabolic Diseases” (METADIS)  

 Submission deadline Pre-proposal: 2nd of April 2019 at 16:00 UTC. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Fin

al.pdf  

06-09-2019 Deadline submission of a full Application Form  for 7th call Interreg 2 Seas. Submission of a full Application Form 

by 06/09/2019 (23:59 Brussels time). (23:59 Brussels time). https://www.interreg2seas.eu/en/content/call-proposals 

10-09-2019 Deadline submission OECD Call for applications for funding in 2020 for  Co-operative Research Programme 

(CRP) Biological resource management for sustainable Agricultural Systems for both Fellowship 

applications and Conference applications The deadline to apply is Tuesday 10 September 2019, midnight (Paris 

time). http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/  

 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 24 May 2019. Calls marked with NEW  are newly included in the 

list 

Deadline Call 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
http://bfgo.org/
https://www.bfgo.org/publications/arctic2019/CRA_Arctic_II_feb19.pdf
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
http://www.aal-europe.eu/stay-up-to-date/calls/call-challenge-2019/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/t/subsidierondes-4/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/programma-detail/active-and-assisted-living-aal2/t/subsidierondes-4/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.interreg2seas.eu/en/content/call-proposals
http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
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21-05-2019 Sluiting indiening van een uitgewerkte aanvraag voor de NWO Crossover call.  De deadline voor het 

indienen van een uitgewerkte aanvraag is 21 mei 2019, om 14:00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/crossover-call/crossover-call.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/crossover---

call-for-proposals/call+NL.pdf 

04-06-2019 Sluiting indiening ENW PPS-fonds (LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), TA 

(Technology Area), IPP (Industrial Partnership Project))   Het ENW PPS-fonds (voor LIFT, TA, IPP) kent 

twee deadlines voor het indienen van voorstellen 4 juni 2019, 14:00 uur CE(S)T en 8 oktober 2019, 14:00 

uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---

kiem/index.html  

04-06-2019 Sluiting indiening NWO Digital Society - de geïnformeerde burger.  Uitgewerkte aanvragen dienen 

uiterlijk 4 juni 2019, 14:00 uur CEST door NWO te zijn ontvangen. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/sgw/digital-society/digital-society.html  

06-06-2019 Deadline voor indienen van beknopte aanvragen voor call  Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek 

op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019). De deadline voor het indienen van beknopte aanvragen 

is 6 juni 2019, om 14:00 uur CE(S)T. Het aanmelden van een initiatief is verplicht voor het indienen van een 

beknopte aanvraag. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-

wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---

onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html 

06-06-2019 Sluiting indiening NWO-oproep Replicatiestudies. De deadline voor deze call is op donderdag 6 juni 2019 

om 14.00 C.E.S.T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/sgw/replicatiestudies/replicatiestudies.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/replicatiestudi

es---call-for-proposals/Call+for+proposals+3e+ronde+Replicatiestudies.pdf  

18-06-2019 Sluiting Subsidieoproep Off Road 2019 (ZonMw). U kunt tot 18 juni, 14:00 uur uw aanvraag indienen via 

Mijn ZonMw. https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2019/  

13-06-2019 Sluiting indiening voor het programma PhD@Sea.  Deadline voor indiening voorstel is 13 juni 2019, 14:00 

hours CEST. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/phd-at-sea/phd-at-sea.html  

25-06-2019 Deadline for full proposals Call Transitions & Behaviour of Perspectives for a sustainable future 

society. Full proposals should be received by NWO before 25 June 2019, at 14:00 hours CEST. 

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/transitions-and-behaviour/transitions-and-

behaviour.html 

01-07-2019 Sluiting KNAW Early Career Award nominatieformulier (met een curriculum vitae als bijlage). Dit formulier 

(doc) https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/nominatieformulier-knaw-early-career-awards  

kan tot en met 1 juli 2019 worden ingediend via e-mailadres: wetenschapsfondsen@knaw.nl. 

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/knaw-early-career-award  

02-07-2019 Sluiting  Subsidieoproep InnoSysTox – Moving. U kunt tot 02 juli 2019, 23.59 uur uw aanvraag indienen. 

Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend via de online indieningstool van het gezamenlijke 

callsecretariaat (http://innosystox-moving.ptj.de)  https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html  

09-07-2019 Sluiting oproep Partnership abiotische stress in planten NWO domeinen Toegepaste en Technische 

Wetenschappen en Exacte en Natuurwetenschappen en is samen met branchevereniging Plantum 

opgezet. De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is dinsdag 9 juli 2019, 14:00 uur. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-abiotische-stress-in-

planten/partnership-abiotische-stress-in-planten.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/partnership-

abiotische-stress-in-planten---call-for-proposals/Call+Text_Plantum_1.4_Final.pdf  

15-08-2018 Sluiting indiening volledige projectvoorstelen voor PPS-projecten Topsector Agri & Food en de 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’  Indieners 

krijgen tot 15 augustus de gelegenheid hun projectidee uit te werken in een volledig voorstel. De uitslag over 

honorering wordt na 15 oktober aan de indieners bekend gemaakt. 

https://topsectoragrifood.nl/nieuws/oproep-voor-pps-projecten-geopend/ en https://topsectoragrifood.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf  

27-06-2019 Sluiting indiening volledige onderzoeksaanvragen Duurzame watertechnologie Samenwerkings-

programma NWO-Wetsus betreffende de impact van wateronderzoek op energie, bedrijfsleven, 

gezondheid, economie en milieu. Deadline voor volledige onderzoeksaanvragen, op uitnodiging: 27 juni 

2019, 14:00 uur https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-

watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html 

27-08-2019 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Vernieuwingsimpuls Vici Ronde 2018 Sluitingsdatum voor het 

indienen van uitgewerkte VICI aanvragen dinsdag 27 augustus 2019, 14.00 uur (CEST). 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vernieuwingsimpuls/vici/index.html  

29-08-2019 Sluiting indienen uitgewerkte aanvraag Subsidieoproep: ZonMw Open Competitie. De deadline voor het 

indienen van uitgewerkte aanvragen is 29 augustus 2019. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/crossover-call/crossover-call.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/crossover---call-for-proposals/call+NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/crossover---call-for-proposals/call+NL.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/digital-society/digital-society.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/digital-society/digital-society.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/replicatiestudies/replicatiestudies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/replicatiestudies/replicatiestudies.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/replicatiestudies---call-for-proposals/Call+for+proposals+3e+ronde+Replicatiestudies.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/replicatiestudies---call-for-proposals/Call+for+proposals+3e+ronde+Replicatiestudies.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/off-road-2019/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/phd-at-sea/phd-at-sea.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/transitions-and-behaviour/transitions-and-behaviour.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/transitions-and-behaviour/transitions-and-behaviour.html
https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/nominatieformulier-knaw-early-career-awards
mailto:wetenschapsfondsen@knaw.nl
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/knaw-early-career-award
http://innosystox-moving.ptj.de/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten/partnership-abiotische-stress-in-planten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten/partnership-abiotische-stress-in-planten.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten---call-for-proposals/Call+Text_Plantum_1.4_Final.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten---call-for-proposals/Call+Text_Plantum_1.4_Final.pdf
https://topsectoragrifood.nl/nieuws/oproep-voor-pps-projecten-geopend/
https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf
https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vernieuwingsimpuls/vici/index.html
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https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-zonmw-open-competitie/ en 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/ 

29-08-2019 Sluiting indiening uitgewerkt voorstel voor nieuwe eScience call for proposals Innovative eScience 

Technologies for Big Science (eTEC-BIG) De deadline voor indiening van een uitgewerkt voorstel (full 

proposal) is op 29 augustus 2019. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-

nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html  

03-09-2019 Sluiting indiening Rubicon beurs 2019 ronde 2.  Indiening toe en met 3 september om 14.00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html 

03-09-2019 Sluiting indiening vooraanmelding VENI ronde 2019. Alle kandidaten voor de Veni-ronde 2020 binnen de 

domeinen SGW, TTW en bij ZonMw dienen uiterlijk 3 september 2019 hun vooraanmelding in. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html  

03-09-2019 Sluiting indiening Open Mind-programma (NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen 

(TTW)) De deadline voor het indienen van projectvoorstellen (inclusief een korte film) is 3 september, 14:00 

uur (Midden-Europese zomertijd) 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/open-mind/open-mind.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/open-mind---

call-for-proposals/Open+Mind+2019+call+for+proposals.pdf  

04-07-2019 Sluiting indiening Groen III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland (NWO) De deadline voor het 

indienen van aanvragen is 4 juli 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd). 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/groen/groen.html en  

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-

for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf  

05-09-2018 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen NWO Open Competitie ENW – GROOT De deadline voor het 

indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 5 september 2019, om 14.00 uur CE(S)T.  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-

groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html 

19-09-2019 Deadline voor indiening aanvragen NWO programma photosynthesis. De deadline voor het indienen van 

aanvragen is 19 september 2019, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesi

s---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf  

01-10-2019 NEW: Deadline voor oproep Gouden KIEM 2019 -domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland 

Chemistry  Teams kunnen hun nominatie tot en met 1 oktober 2019, 14.00 uur indienen bij NWO via het e-

mailadres goudenkiem2019@nwo.nl. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-

2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf  

08-10-2019 Sluiting indiening ENW PPS-fonds (LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), TA 

(Technology Area), IPP (Industrial Partnership Project))   Het ENW PPS-fonds (voor LIFT, TA, IPP) kent 

twee deadlines voor het indienen van voorstellen 4 juni 2019, 14:00 uur CE(S)T en 8 oktober 2019, 14:00 

uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---

kiem/index.html  

08-10-2019 Sluiting doorlopende indiening ENW PPS-fonds – KIEM aanvragen. KIEM aanvragen kunnen 

doorlopend ingediend worden tot en met de sluitingsdatum op dinsdag 8 oktober 2019, 14.00 uur.  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---

kiem/enw-pps-fonds---kiem.html  

02-12-2019 Sluiting indiening Rubicon beurs 2019 ronde 3. Indiening tot en met  2 december 2019 om 14.00 uur 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html 

doorlopend Sluiting indiening NWO Open Competitie ENW – KLEIN: KLEIN-1-subsidie, KLEIN-2-subsidie en KLEIN-0-

subsidie.  Binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-

klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html  

16-01-2020 Deadline voor indienen van volledige aanvragen voor call  Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek 

op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019). De deadline voor het indienen van volledige aanvragen 

is 16 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het 

indienen van een volledige aanvraag. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-

orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html 

January 2020 Sluiting indiening volledige aanvragen VENI ronde 2019. Alle kandidaten voor de Veni-ronde 2020 binnen 

de domeinen SGW, TTW en bij ZonMw dienen uiterlijk 3 september 2019 hun vooraanmelding in. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html 
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Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 24 May 2019. Calls marked with NEW are newly included in the list 

Deadline Call 

Vanaf 16 

mei 2019 

Openstelling EFRO Oost-Nederland  3.1 Slimme CO2-Reductie en 3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten. First 

come, first serve openstelling vanaf 16 mei 2019. Website OP-Oost https://www.op-oost.eu/ en https://op-

oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html  

29-05-2019 Deadline voor derde call van het Nederlands-Duitse Interreg 5A project FOOD2020. Projectvoorstellen 

(projectplan, budgetplan en ondertekend aanvraagformulier) kunnen tot 29 mei 2019 om 12:00 uur 's middags via e-

mail worden ingediend bij leadpartner DIL (info@food2020.eu). https://oostnl.nl/nl/nieuws/derde-call-food2020-

geopend en https://oostnl.nl/sites/default/files/attachments/FOOD2020%20flyer_0.pdf en www.food2020.eu.  

10-09-2019 Sluiting  voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve) Zuid Nederland: doorlopende indiening 9 april 2019 9.00 

uur tot 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): Zuid Nederland Indiening van 11 juni 2019 9.00 uur tot  

en met 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT haalbaarheid Subsidie 2019 Stichting Noord Nederland Aanvragen is mogelijk tot 10 september 

2019, maar wacht niet te lang met het indienen van je aanvraag. De MIT-subsidie is namelijk populair! 

https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start  
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About the EU office 

The EU office  of Wageningen University & research provides, in close collaboration with Science Group liaison officers, information 

and support on fund raising, proposal writing and project management. The helpdesk can supply you with information on specific 

national and international programmes and funding schemes, best practices and templates.  

 

Rooted in the former EuropaDesk that focused mainly on EU funding mechanisms, the services were broadened to include other 

international funding schemes as well as national and regional subsidies. Our approach is demand-driven. We look for tailor-made 

solutions, liaise with regional and institutional account managers, National Contact Points and EU officers and can support project 

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

The EU office  is committed to provide advice in the whole process from proposal development to project execution and beyond. 

Whether you are looking for consultancy with regard to fund raising and proposal writing, are seeking dedicated support in developing 

(inter)national strategic initiatives, or are looking for advice on legal, financial or other project management related subjects.     

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

Contact point ASG, SSG, RIKILT  0317 486876 Peter.Jongebloed@wur.nl 

Christianne Marcelis  Contact point PSG  0317 480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 
 

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

Reynout.Hana@wur.nl 
 
Rene.vanree@wur.nl  

 
Science Groups Liaison Officers:  

Hans Spoolder Wageningen Livestock Research 0 317-480652 Hans.Spoolder@wur.nl 

Gerda Bakker ASG department 0317-483382 Gerda.bakker@wur.nl 

Annika Dijkstra-Garritsen ASG department 0317-482524 annika.dijkstra-garritsen@wur.nl 

Ruben Spreeuwers ASG department 0317-484814 Ruben.Spreeuwers@wur.nl 

Tender Support Unit ESG 0317-477768 tendersupportunit.esg@wur.nl 

Jos Teunissen AFSG 0317-485313 jos.teunissen@wur.nl  

Marjolein van der Glas AFSG 0317-480471 Marjolein.vanderglas@wur.nl  

Maryvon Noordam  RIKILT 0317-480295 maryvon.noordam@wur.nl 

Annemieke Steenbergen  SSG departement 0317-483729 Annemieke.Steenbergen@wur.nl  

Miranda ten Holder SSG departement 0317-481378 miranda.tenholder@wur.nl  

Luc van Hoof Wageningen Marine Research 0255-564646 Luc.vanhoof@wur.nl 

Christianne Marcelis PSG 0317-480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 

Oscar van Rootselaar SSG department 0317-482266 oscar.vanrootselaar@wur.nl  

Wim van der Poel Wageningen Bio Veterinary Research 0320-238383 Wim.vanderPoel@wur.nl 

Ineke van Driel SSG departement 0317-485656 Ineke.vanDriel@wur.nl 
Judith Battjes Wageningen Economic Research 070-3358188 Judith.battjes@wur.nl  

John Hollands SSG-CDI 0317-486859 John.hollands@wur.nl  
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Disclaimer 

Effort has been made to present all information accurately. However, no liability is accepted for any inclusions or advice given or for 

omissions for the publication. Hyperlinks are provided as a convenience to the user. The EU office is not responsible for the contents of 

any information provided by outside sites through these links. As the information in Subsidy and Innovation News can only be a 

selection, the EU office is happy to receive further and updated information for distribution. Subsidy and Innovation News is an online 

newsletter published at least twenty times a year. The newsletter is published on the International Helpdesk web site 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx. You can register for receiving 

notifications when a new issue is published by sending an email to peter.jongebloed@wur.nl  with ‘Registration for Subsidy and 

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

WUR deeply cares about the protection of your privacy and making our services transparent, personal and trustworthy. Our updated 

privacy policy gives a clear explanation of how we treat your data. 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx
mailto:peter.jongebloed@wur.nl
http://service.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31343431310D31363636350D34363534340D38363439370D300D37363936464430370D310D0D300D3134393731330D372E372E302E31383939320D31

