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HORIZON 2020    

Stijging budget Horizon 2020 en Erasmus+ in conceptbegroting EU voor 2020 (6 juni 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
Het budget voor zowel Horizon 2020 als Erasmus+ voor volgend jaar zullen als het aan de Commissie ligt stijgen ten opzichte 

van 2019. In de ontwerpbegroting voor 2020 stijgt het budget voor Horizon 2020 met 6,8% ten opzichte van 2019. Het budget 

voor Erasmus+ zal stijgen naar 2,8 miljard. Een deel van het extra budget voor Horizon 2020 zal naar de pilot van de European 

Innovation Council gaan. 

 

Stijging budget voor onderwijs & onderzoek   

In 2020 zullen de budgetten van Horizon 2020 en Erasmus+ mogelijk stijgen, zo blijkt uit de ontwerpbegroting 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_nl.htm  van de Europese Commissie. De Commissie voorziet voor Horizon 2020 een 

stijging van 6,4% ten opzichte van 2019, wat neerkomt op 13,2 miljard euro voor het Europese onderzoeksprogramma. Dit is inclusief 

het geld dat is gereserveerd voor de pilot van de European Innovation Council. De Commissie kondigt ook een stijging van 1,8% ten 

opzichte van 2019 aan voor het onderwijsprogramma Erasmus+. Er is 2,8 miljard euro gereserveerd voor het programma voor volgend 

jaar. 

 

Focus op banen en groei 

In het verlengde van de prioriteiten van de Juncker Commissie, richt de begroting voor 2020 zich op een concurrerende economie en 

duurzame ontwikkeling. Van de totale begroting van 168,3 miljard euro gaat 21% naar de aanpak van klimaatverandering. Verder wordt 

er in het begrotingsvoorstel aandacht besteedt aan jongerenwerkeloosheid en het industrieel ontwikkelingsprogramma voor de 

Europese defensie (EDIDP). 

 

Context 

Dit is de laatste begroting voor de EU voor de huidige Commissie en binnen het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020. 

De Commissie verhoogt in haar conceptbegroting het budget voor 2020 met 2,2 miljard ten opzichte van 2019. Op basis van dit 

ontwerpvoorstel zullen de Raad en het Parlement hun positie innemen. Naar verwachting komt de Raad rond de zomer met haar 

positie, het Parlement zal volgen in het najaar. Op basis hiervan zullen tussen 29 oktober en 18 november de onderhandelingen over 

de definitieve begroting plaatsvinden. De begroting voor 2020 moet zijn vastgesteld op 18 november 2019.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_nl.htm: EU-begroting 2020: voorstel van Commissie gericht op 

banen, groei en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_nl.htm
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EIC-Commissie-kondigt-nieuwe-stappen-aan
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Budget-2019-goedgekeurd-123-miljard-naar-Horizon-2020-en-28-naar-Erasmus
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2809_nl.htm
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PhD in het buitenland? MSCA maakt dit mogelijk voor meer dan 1.800 PhD-studenten (28 

mei 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 22 

 
Meer dan 1.800 PhD studenten zullen met het Marie Skłodowska-Curie Actions programma een deel van hun PhD in het 

buitenland kunnen gaan doen. Met een budget van 470 miljoen euro zal het MSCA-programma 128 Innovative Training 

Networks-projecten financieren.  

 

Meer dan 1.800 PhD studenten  

Het Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) programma zal meer dan 1.800 PhD studenten de mogelijkheid bieden om hun PhD in 

het buitenland af te ronden, zo laat de Commissie https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/1800-phd-candidates-receive-

funding_en  weten. Met een budget van 470 miljoen euro zullen de geselecteerde onderzoeks- en trainingsprogramma’s van 128 

Innovative Training Networks (ITN) worden gefinancierd. In totaal zullen er 1.389 organisaties uit 56 verschillende landen betrokken 

zijn. Van de 128 geselecteerde ITN-projecten 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/itn_2019_list_of_projects_main_0.pdf  worden er 19 

gecoördineerd door een Nederlandse partner (waarvan 3 door de WUR). Het geld dat de projecten ontvangen zal worden gebruikt 

voor het opleiden van onderzoekers voor een periode van maximaal drie jaar. Daarnaast kan het geld gebruikt worden om 

onderzoeksgerelateerde kosten te dekken, zoals het organiseren van gezamenlijke activiteiten en conferenties. 

 

Context 

Het Marie Skłodowska-Curie Actions programma https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-

sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf  kent beurzen toe aan talentvolle onderzoekers en moedigt hiermee transnationale en 

intersectorale mobiliteit aan. Het programma valt onder het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en zal ook deel 

uitmaken van het nieuwe kaderprogramma https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-

sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf Horizon Europe. 

 

Meer informatie 

Nieuwsbericht Commissie https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/1800-phd-candidates-receive-funding_en: 1800 PhD 

candidates to receive funding for doctoral training abroad 

 

 

 

 

 

  

  

  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/1800-phd-candidates-receive-funding_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/1800-phd-candidates-receive-funding_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/itn_2019_list_of_projects_main_0.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/news/1800-phd-candidates-receive-funding_en
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Horizon Europe 

‘A loss for both sides’ if Swiss excluded from EU R&D, ETH Zurich president warns (6 

June 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 609, 6 June 2019 

Uncertainty is rising over Switzerland’s future relations with the EU in science – and that’s worrying the country’s top 

universities  

 
ETH President Joël Mesot speaking at a Science|Business conference in Brussels. Photo: Lysiane Pons 

The president of Switzerland’s top-ranked university warned that both Switzerland and the European Union would lose out if 

his country were excluded from the next big EU research programme. 

 

Through joint research to date, “we have developed a very successful way to interact with the EU. We should be careful not to damage 

this special relationship. That would be a loss for both sides,” said Joël Mesot, president of ETH Zurich. 

His comments, in an interview with Science|Business, come as tensions are rising between Brussels and Bern over their future 

relationship. A new Swiss election will take place in October, with opinion polls indicating strong support for populists whose 

policies, if adopted, could disrupt relations with the EU – as happened from 2014 to 2016. And in Brussels, the political storm 

over Brexit has led EU leaders to delay negotiation of cooperation in its Horizon Europe R&D programme with Switzerland and other 

non-EU countries. 

For ETH, the cost of exclusion would be sizeable though not enormous: Last year, ETH received CHF64 million from the EU’s Horizon 

2020 programme – about 3.5 per cent of its CHF1.8 billion budget. But “it’s not about the money,” Mesot said. 

Rather, he said, the damage would come from disruption to the extensive research and recruiting networks that Switzerland has built up 

through participation in EU research programmes since 1992. ETH counts about 9,000 https://www.ethz.ch/en/the-eth-

zurich/global/global-network/international-knowledge-base.html   research contacts around the world, with 61 per cent of them in 

Europe. If shut out of EU programmes, “how would we rebuild all this? It’s just not feasible,” he said. 

 

The impact would go beyond research, he said. For instance, a rise in wind, solar and other renewable energy sources has created 

instabilities in the grid moving electricity around Europe – including into and out of Switzerland. A problem like that, affecting everybody 

in Europe, requires collaborative R&D on grid management that involves everybody, he said. Likewise, medical research requires 

access to large pools of patient data across many population groups – and that also, he argued, requires collaborative R&D among all 

European countries, not just EU members. European neighbourhood research of that kind can’t be done through new alliances 

Switzerland might create with China, the US, or a post-Brexit UK. “To replace this (EU) network – we underestimate what that means,” 

he said. 

 

Déjà vu? 

ETH Zurich and other Swiss universities have been here before. In February 2014, a national referendum was won by anti-immigration 

campaigners, and the government didn’t sign an EU free-movement agreement. In response, the EU cut off full Swiss membership to 

its Horizon 2020 R&D programme – effectively curtailing its access to two-thirds of the €77 billion programme. Bern paid extra to 

cushion the blow; but the impact was severe.  

In 2014, the year the immigration dispute arose, EU funding for Switzerland’s federal research institutions – including ETH and its 

sister-university EPFL in Lausanne – plummeted to CHF97.8 million from CHF174.4 million a year earlier.  Companies, which don’t 

normally get direct research subsidies from the Swiss government, were also hit. The dispute was resolved in 2016, and Switzerland’s 

status as a full “associate” member of Horizon 2020 was restored. But EU funding levels have yet to recover fully. The net loss over the 

life of the seven-year programme, the Swiss government recently estimated 

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/services/publications/data-base-publications/fp-2018.html  CHF734 million. 

With the new EU research programme, Horizon Europe, to start in 2021, it might appear there’s plenty of time to resolve any problems 

and avoid a repeat of 2014. But serious negotiations aren’t likely between Brussels and Bern until mid-2020 – delayed by EU worries 

over Brexit, and internal disputes over the Horizon budget. At the same time, EU officials have served notice that they want these 

https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/global-network/international-knowledge-base.html
https://www.ethz.ch/en/the-eth-zurich/global/global-network/international-knowledge-base.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/services/publications/data-base-publications/fp-2018.html
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negotiations to be broad https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf   – going 

beyond research alone, to also include such issues as trade, finance and free movement across the border.  And they’ve said they want 

any future Horizon relationship to be on a pay-as-you-go basis, with Swiss receipts from the programme roughly equalling Swiss 

payments into it; in some past years, Switzerland has been a net beneficiary, due to the high success of its researchers in the EU’s 

grant competitions. 

But for Swiss universities, the EU is only part of the problem: Swiss voters continue to show support for politicians pushing to restrict 

foreigners’ access to the labour market and its wage protections. Opinion polls so far this year show support for the Swiss People’s 

Party approaching 30 per cent. With federal elections due 20 October, there’s a strong chance that new measures restricting m igration 

might make it into government policy next year – just as Horizon negotiations are getting underway. So far, the EU has insisted that the 

Swiss must continue to permit movement of EU nationals across its borders if it wants access to EU markets and programmes like 

Horizon 2020. 

 

Against this political backdrop, however, is a recognition among science policy leaders on both sides that exclusion of Switzerland 

would have profound effects – especially if combined with a Brexit that also cut off the UK’s powerful universities. That would mean two 

of the three strongest science powers in Europe are out of Horizon (Germany is the third.)  

And in Switzerland, the two strongest universities are ETH Zurich and EPFL, both federal technology institutes. ETH-Zurich boasts 21 

Nobel Prizes, and last year 109 patent applications and 27 new spin-out companies. Its most famous alumnus is Albert Einstein. The 

smaller EPFL reports 90 patents last year, about one new spin-out company a month, and CHF50.9 million in EU funding. Together, the 

two universities are among the leaders in the EU’s basic-science grants. Since the 2007 founding of the European Research Council, 

the two universities say they have had combined success rates of 39 per cent for senior researchers – more than three times the EU 

average. 

 

 

The Guild publishes priorities for Horizon Europe’s Health cluster (6 June 2019) 

Source: Newsletter The Guild 

The Guild is pleased to share its latest position paper https://www.the-guild.eu/news/2019/13_guild-priorities-for-horizon-europe-health-

cluster.pdf, which presents priority areas for Horizon Europe’s Health cluster formulated by the network’s academic communities. With 

this publication, The Guild continues its engagement with the programme’s Strategic Planning process and provides scientific advice 

about the strategic research priorities needed to improve people’s health and quality of life.  

 

The priorities are articulated around six key challenges affecting European societies in the coming decades and cover the following 

areas: (1) Health throughout the life course and the role of environmental and social health determinants; (2) Non-communicable and 

chronic diseases, including rare diseases; (3) Communicable diseases; (4) Innovative, sustainable and accessible health systems; (5) 

New tools, technologies and digital solutions, including predictive technologies; and (6) Better health systems through academia-

industry collaboration.  

 

For each of these areas, the paper identifies the major challenges our societies face today, the expected impact of collaborative R&I, 

and which key R&I orientations will contribute to their achievement.  

 

We look forward to engaging in further dialogue with the EU institutions and stakeholders on the implementation of Horizon Europe. 

Please join us on 3 July for a public event on the strategic priorities for European R&I with Jean-Eric Paquet (Director-General, DG 

RTD) and Guild academic experts in Health, Social Sciences, Arts and Humanities, and Digital and Industry. Click here for more 

information and to register for the event https://www.the-guild.eu/events/2019/science---innovation-for-europe-s-future-towards-a.html. 

 

 

Meer informatie over 44 mogelijke Horizon Europe-partnerschappen (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

In Brussel circuleert een nieuwe lijst met 44 mogelijke onderwerpen voor Partnerschappen tussen het bedrijfsleven, 

overheden en organisaties uit de publieke sector in het kader van Horizon Europe. Veel van de huidige partnerschappen worden 

op de een of andere manier voortgezet. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe samenwerkingsverbanden op gebieden als autonome 

auto’s, ruimtevaart en schoon staal. The League for European Research Universities (LERU) en de European Alliance for Social 

Sciences and Humanities (EASSH) hebben in een gezamenlijke verklaring hun zorgen geuit over het gebrek aan aandacht voor sociale 

en menswetenschappen (SSH) in de voorstellen voor nieuwe partnerschappen. Ze pleiten voor blijvende steun aan deze 

partnerschappen om belangrijke sociale en menselijke kwesties aan te pakken. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/more-details-emerge-44-possible-

horizon-europe-partnerships  

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/cars-6g-and-health-closer-look-possible-rd-

partnerships-horizon-europe  

Lijst: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/HE-partnerships.pdf  

Begeleidend document: https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/Slides_Shadow%20PC%202-3%20May_FINAL_1.pdf  

Verklaring LERU / EASSH: http://www.eassh.eu/sites/default/files/pdf/positionpapers/europeanpartnershipstatementfnl.pdf  

 

 

https://www.eda.admin.ch/dam/dea/en/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_en.pdf
https://www.the-guild.eu/news/2019/13_guild-priorities-for-horizon-europe-health-cluster.pdf
https://www.the-guild.eu/news/2019/13_guild-priorities-for-horizon-europe-health-cluster.pdf
https://www.the-guild.eu/events/2019/science---innovation-for-europe-s-future-towards-a.html
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/more-details-emerge-44-possible-horizon-europe-partnerships
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/more-details-emerge-44-possible-horizon-europe-partnerships
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/cars-6g-and-health-closer-look-possible-rd-partnerships-horizon-europe
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/cars-6g-and-health-closer-look-possible-rd-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
http://www.eassh.eu/sites/default/files/pdf/positionpapers/europeanpartnershipstatementfnl.pdf
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Wat staat er nu al vast over Horizon Europe? (5 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
Net op tijd voor de Europese Parlementsverkiezingen bereikten het Parlement en de Raad een tussenakkoord voor zowel het 

kaderprogramma als het specifiek programma van Horizon Europe. Dat is mooi, want nu kan de Europese Commissie van 

start met de inhoudelijke invulling van het programma door middel van het strategische planningsproces. Maar wat is er 

eigenlijk overgebleven van het voorstel van de Commissie en waar is het nog aangepast gedurende de onderhandelingen? 

Neth-ER vat de gemaakte besluiten voor je samen.  

 

Excellentie en impact blijven de leidende criteria 

Het belangrijkste besluit is dat het fundament van het programma niet veranderd is: excellentie en impact zullen net als in Horizon 2020 

de leidende criteria blijven. Hiermee is er ondanks hevige discussies niets veranderd ten opzichte van het Commissievoorstel. 

Discussies over de leidende criteria van Horizon Europe waren er namelijk zeker; de onderhandelingen legden een interne 

verdeeldheid https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-

mounting-east bloot tussen de ‘oude’ EU-15 lidstaten, waar Nederland onder valt, en de ‘nieuwe’ EU-13 lidstaten. De EU-13 landen, die 

voornamelijk maar niet enkel uit landen in Centraal- en Oost-Europa bestaan, wilden een aanpassing van de criteria om de kloof op het 

gebied van onderzoek in de EU te dichten. Het voorstel van het Parlement bevatte bijvoorbeeld extra subcriteria om bij gelijke kwaliteit 

van voorstellen EU-13 landen voorrang te verlenen. Dit idee vond echter geen steun in de onderhandelingen met de Raad en het 

voorstel van de Commissie is uiteindelijk intact gebleven. Wel zal in Horizon Europe een groter deel van het budget naar de in Horizon 

2020 geïntroduceerde widening-maatregelen gaan, namelijk 3,3% in plaats van 1,8%. Als het aan de Commissie ligt, zullen andere 

delen van het programma daar echter niet onder lijden, aangezien het voorgestelde totaalbudget van 70,2 miljard naar 94,1 miljard gaat 

in Horizon Europe. 

 

De EU op missie voor klimaat 

Wat is er nog meer veranderd ten opzichte van het Commissievoorstel? Op het gebied van klimaat is een van de amendementen van 

het Parlement overeind gebleven: waar de Commissie voorstelde 25% van het budget te reserveren voor klimaat-gerelateerd 

onderzoek, deed het Parlement daar met 35% nog een schepje bovenop. Klimaat staat bijvoorbeeld centraal bij de door de Commissie 

geïntroduceerde missies. Zo zullen de missies oplossingen gaan vinden om onze maatschappij aan te passen aan klimaatverandering, 

worden er klimaatneutrale Europese steden gebouwd en zullen wateren, bodems en voeding in Europa worden verduurzaamd. 

 

EP beslist mee over missies en partnerschappen  

Over die missiegebieden (en partnerschappen) was nogal wat te doen. Na een discussie over de juridische basis van Horizon Europe 

tussen de Europese instellingen, zijn deze themagebieden nu onderdeel van het kaderprogramma in plaats van het specifieke 

programma. Een overwinning voor het Parlement, dat nu heeft mogen meestemmen over de thema’s van de partnerschappen en de 

missies. Er zijn vijf missiegebieden die verder ingevuld zullen worden door de mission boards – voor deelname aan deze besturen kan 

je je overigens nog tot 11 juni aanmelden. Daarnaast zijn de partnerschappen van Horizon 2020 geëvalueerd en aangepast waar 

nodig, wat heeft geleid tot acht gebieden voor geïnstitutionaliseerde partnerschappen (Artikel 185 en 187-initiatieven). De Commissie 

zal in juni een voorstel publiceren voor alle partnerschappen als onderdeel van het strategisch planningsproces. 

 

Prominentere rol voor het mkb 

Een van de paradepaardjes van Carlos Moedas zal ook doorgang krijgen in Horizon Europe, namelijk de nog op te richten European 

Innovation Council (EIC). De Europese Unie wil een inhaalslag maken ten opzichte van China en de VS in innovatie die nieuwe 

markten creëert. In de onderhandelingen was er enige aandacht voor de rol van het mkb. Het huidige mkb-instrument gaat op in de EIC 

en heet nu het Accelerator-instrument. Door middel van een combinatie van equity en subsidies zal dit instrument mogelijk 

baanbrekende innovatie ondersteunen. Overigens is 70% van de EIC Accelerator gereserveerd voor het mkb. De EIC moet de impact 

van Europees onderzoek & innovatie vergroten en sluit wat dat betreft goed aan bij de leidende criteria. Een pilot hiervoor loopt al. 

 

Conclusie 

Dit verdiepende artikel nam een kijkje in het gedeeltelijke akkoord over het kader- en specifieke programma dat de Europese 

instellingen voor de Europese verkiezingen bekrachtigden. Het Nederlandse kennisveld kan tevreden zijn met het programma dat 

voortbouwt op de succesfactoren van zijn voorganger, waarbij de leidende criteria ondanks hevige discussies hetzelfde zullen blijven. 

Hoewel de inhoud grotendeels is besloten, zal het in het najaar echt om de knaken gaan. Tijdens de onderhandelingen van het 

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://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-zoekt-experts-voor-mission-boards
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EIC-Commissie-kondigt-nieuwe-stappen-aan
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Meerjarig Financieel Kader zal pas echt duidelijk worden hoeveel geld er naar Horizon Europe en haar verschillende onderdelen zal 

gaan, alsmede hoe synergiën met andere EU-programma’s en de associatie met landen buiten de EU eruit gaan zien. 

 

Context 

In juni 2018 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor de opvolger van Horizon 2020: Horizon Europe. Na een relatief 

korte onderhandelingsperiode bereikten de Raad en het Parlement een tussenakkoord over zowel het kaderprogramma en het 

specifieke programma. Dit zette het licht op groen voor de Commissie om te beginnen met de implementatie van het programma. 

Momenteel is de Commissie druk bezig met de strategische planning, waarbij zij de prioriteiten voor de werkprogramma’s, de missies 

en de partnerschappen formuleert. Horizon Europe zal van start gaan op 1 januari 2021. 

  

Meer informatie:  

Publicatie Raad & Parlement https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe: Common understanding 

European Parliament and of the Council on Framework Programme Horizon Europe  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf : 

Proposal for a Regulation on Framework Programme Horizon Europe 

 

 

 

Horizon Europe: Key MEPs win re-election (28 May 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 145, 28 May 2019 

Buzek, Ehler, Nica and other prominent legislators on the EU R&D programme secure their seats, but committee assignments 

are yet to be decided 

 
The political pundits are calling the EU elections a vote for change generally – to left or right, depending on your viewpoint. 

But for Horizon Europe, the EU’s next big R&D programme, the vote resulted in most of the key legislators winning re-election 

and likely continuing their work on the programme. 

 

Jerzy Buzek, a former Polish prime minister and current chair of the committee that handles Horizon Europe, was returned to the 

Parliament. So too were the two rapporteurs, or legislators in charge of the legal drafting: Germany’s Christian Ehler and Dan Nica of 

Romania. Though committee assignments are still weeks away, the three of them are expected to help steer the next research and 

innovation programme through the upcoming negotiations over the long-term budget of the European Union.  

Buzek, a member of the Parliament’s centre-right European People’s Party, won his fourth mandate in Poland’s Silesia district. Ehler, 

another EPP delegate, also secured his seat despite his national party in Germany only winning 28 per cent of the votes, down seven 

points since 2014. Nica, a former deputy prime minister, came in fifth on the list of Romania’s Social Democratic party, which won 23 

per cent of the vote in that country.  

 

Several other members of the Committee on Industry, Research and Energy, were also returned to their seats. They include Romanian 

conservative Cristian Bușoi and Green MEP Reinhard Bütikofer of Germany. Vice-chair Patrizia Toia of Italy has also kept her seat. 

There are also departures, of course. A vice-chair of ITRE and long-time critic of EU research programmes, Germany’s Hans-Olaf 

Henkel bowed out and decided not to run for another mandate. Lieve Wierinck of Belgium, Ashley Fox and Clare Moody of Britain, and 

Jakop Dalunde of Sweden, all lost their seats. 

 

But several newly elected MEPs might be candidates for ITRE, given their backgrounds and expressed interests. French 

oceanographer Pierre Karleskind has won a seat in the Parliament and has previously told Science|Business that he wants to join 

ITRE to promote R&D into sustainable use of marine resources, as a driver for economic growth. 

Portugal’s Maria Da Graça Carvalho, a former MEP and one of the lead drafters of the current R&D programme, Horizon 2020, also 

won a seat in the new Parliament. A former Portuguese science minister, Carvalho ended her first mandate in 2014 and she has since 

advised EU research commissioner Carlos Moedas and the Commission’s research department, but now is coming back to the 

Parliament on a promise https://sciencebusiness.net/news/portugals-former-science-minister-back-running-eu-elections  to secure a 

bigger budget for Horizon Europe. 

 

Also, in Hungary, Katalin Cseh and Anna Donáth secured seats on the list of opposition party Momentum, a new political movement 

advocating https://sciencebusiness.net/news/hungarian-opposition-party-sees-greater-role-eu-research-and-innovation for EU 

expenditure on research and innovation to double and for the EU to create a mechanism that enforces commitments made by member 

states to raise their R&D expenditure to three per cent of GDP.  

The ITRE committee scrutinises EU legislation relating to research or industry. In the past term, the committee met 78 times, passing 

judgement on 64 files. 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Horizon-Europe-bouwt-voort-op-succes-H2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Akkoord-bereikt-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Groen-licht-voor-Horizon-Europe-Commissie-nu-aan-zet
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-horizon-europe-regulation_en.pdf
https://sciencebusiness.net/go-fathom-french-oceanographer-standing-eu-elections-says-blue-economy-could-link-research-jobs
https://sciencebusiness.net/news/portugals-former-science-minister-back-running-eu-elections
https://sciencebusiness.net/news/hungarian-opposition-party-sees-greater-role-eu-research-and-innovation
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Below a breakdown of re-elected ITRE members.  

 
 

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/itre-elected-revised.pdf  

  

https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/itre-elected-revised.pdf
https://sciencebusiness.net/sites/default/files/inline-files/itre-elected-revised.pdf
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Other International subsidy news 

 

 

Get involved in the 40 brand new COST Actions starting in Autumn 2019 (5 June 2019) 

Source: Website Cost https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/  

On 4 June 2019, COST’s governing board, the Committee of Senior Officials (CSO), have confirmed the funding of 40 new COST 

Actions, starting in late Summer/Autumn 2019. 

More than half of the 40 network proposals cover at least two OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 

fields of science and technology, while 5% cover at least three fields. 

Natural sciences lead the way as the most represented field of science (53% of the Actions), followed by engineering and technology 

(30%), social sciences (28%), agricultural sciences (20%), medical and health sciences (18%) and humanities (10%). 

Click here https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/06/oc-2018-2_Actions-Booklet.pdf to download the newly approved Actions.   

 

The 40 successful proposals in figures: 

• 37% of proposal leaders are early-career investigator 

• 45% of proposal leaders are women 

• 72% of the proposals feature participants from SMEs and industry 

• 44% of all proposers work in an Inclusiveness Target Country 

• 75% of the future networks have attracted participants from all over the world (COST International Partner Countries/Near Neighbour 

Countries) 

The full Action details will be available on 25 June at: https://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions. 

 

 

Nieuwe openstelling nationale regeling Eurostarsprojecten (28 mei 2019) 

Bron: Website RVO  

Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de nationale regeling Eurostarsprojecten  

Hiermee wordt het mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen kunnen deelnemen aan de Eurostarsprojecten in de tweede helft van het 

jaar 2019.  

 

De openstelling loopt van 6 tot en met 18 juni 2019. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 9,16 miljoen.  

 

 

South Africa becomes the first COST Partner Member  (28 may 2019) 

Source: Website Cost https://www.cost.eu/news/south-africa-becomes-first-cost-partner-member/  

The COST Association welcomed the Republic of South Africa as its first COST Partner Member during the 206th meeting of 

the Committee of Senior Officials, the COST General Assembly, on 10-11 April 2019 in Bucharest . 

South Africa will maintain a budget dedicated to the participation of its nationals in COST Actions. This will provide them with more 

possibilities to participate in Actions and strengthen and establish mutually beneficial cooperation with European researchers and vice 

versa. 

 

As International Partner Country, South Africa has already been actively involved in the COST Programme, being one of the four non-

COST countries having a reciprocal agreement with COST between 2009-2014. Currently, 19 COST Actions are working with 

numerous research institutions and universities based in South Africa, mainly focusing on areas of health, raw materials, and circular 

economy. 

By becoming a Partner Member, South Africa will maintain a budget dedicated to the participation of its nationals in COST Actions. This 

will provide them with more possibilities to participate in Actions and strengthen and establish mutually beneficial cooperation with 

European researchers and vice versa. 

Cooperation between both the European Union (EU) and South Africa is of strategic importance, as both regions share an interest in 

common challenges like climate change, migration, and good governance, while there is also a rich potential for cooperation in 

innovation 

  

https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/
https://www.cost.eu/news/40-new-actions-starting-in-autumn-2019/
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/06/oc-2018-2_Actions-Booklet.pdf
https://www.cost.eu/COST_Actions/all_actions
https://www.cost.eu/news/south-africa-becomes-first-cost-partner-member/
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National subsidy news  

NWO: Negen nieuwe projecten over aardobservatie (6 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/negen-nieuwe-projecten-over-aardobservatie.html  

NWO heeft 9 nieuwe onderzoeksvoorstellen over aardobservatie gehonoreerd: Noot PJ: één van de projecten wordt getrokken 

door de WUR. De betrokken onderzoekers krijgen de subsidie vanuit het programma Gebruikersondersteuning 

Ruimteonderzoek (GO), dat het Netherlands Space Office NSO uitvoert in opdracht van NWO. Het programma maakt het 

gebruik van de infrastructuur in de ruimte mogelijk op het gebied van aardobservatie en planeetonderzoek. 

De negen projecten voegen wetenschappelijke kennis toe aan het klimaat en het milieu en dienen zo een wetenschappelijk en 

maatschappelijk belang. Nieuw in deze ronde was de samenwerking met het Netherlands eScience Center 

https://www.esciencecenter.nl/  (NLeSC). Aanvragers kregen de optie om een data science-component te integreren in hun aanvraag; 

voor de uitvoering daarvan is ondersteuning door eScience ingenieurs van NLeSC beschikbaar gesteld. De beoordelingscommissie 

heeft in deze ronde 41 aanvragen beoordeeld. Met negen toegekende voorstellen is met deze call ongeveer 2,3 miljoen euro 

gemoeid. 

1. Towards understanding the effect of cloud shadows on satellite spectrometer measurements (Shadow) Dr. P. Wang, KNMI 

2. Transient deformation of the upper mantle from the crystal to the plate scales Dr. D. Wallis, UU 

3. Studies on wind and aerosols information from lidar surface returns (SWAILS) Dr. G.J. van Zadelhoff, KNMI 

4. A benchmark surface melt product for the Antarctic ice sheet Dr. P. Kuipers Munneke, UU 

5. Deepening our understanding of shallow precipitation observations from space Prof. dr. ir. R. Uijlenhoet, WUR 

Satellieten van de Global Precipitation Measurement (GPM) missie voorzien ons van bijna wereldwijde neerslagschattingen. De 

kwaliteit en foutenbronnen van diverse neerslagproducten van een van de belangrijkste satellietmissies worden gekwantificeerd voor 

de verbetering van het algoritme. Radiostraalverbindingen van het mobiele telefonienetwerk worden gebruikt om de satellietdata 

verder  te verbeteren. 

6. Why do global models underestimate biomass burning aerosol? Prof. dr. A.J. Dolman, VU 

7. Eratosthenes - chasing shadows to investigate glacier change worldwide Prof. dr. M.R. van den Broeke, UU 

8. Remote sensing of damage feedbacks and ice shelf instability in Antarctica Dr. ir. S.L.M. Lhermitte, TUD 

9. A new perspective on global vegetation water dynamics from radar satellite data Prof. dr. ir. S. Steele-Dunne, TUD 

 

Voor meer informatie over de projecten: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/negen-nieuwe-projecten-over-aardobservatie.html  

 

 

Toekenningen KNAW Fonds Ecologie 2019  (5 juni 2019) 

Bron: Website KNAW Prijzen https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-ecologie-2019  

 
Eenentwintig jonge onderzoekers kunnen in 2019 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen 

aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal 

negenduizend euro. 

 

Vanuit de WUR zijn de volgende jonge onderzoekers in de prijzen gevallen! 

Mariska Beekman en Helena Donner Wageningen University & Research 

The occurence of endosymbionts in natural aphid populations 

Helen Esser Wageningen University & Research 

Ecology of tick-bone encephalitis virus at the Sallandse Heuvelrug 

Fee Smulders Wageningen University & Research 

The impact of tropicalization on marine plant-herbivore interactions in the Caribbean 

Yan Jun Song Wageningen University & Research 

Explaining conifer tree species distribution from underlying mechanisms 

 

Voor overzicht van alle 21 projecten: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-ecologie-

2019  

  

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/negen-nieuwe-projecten-over-aardobservatie.html
https://www.esciencecenter.nl/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/negen-nieuwe-projecten-over-aardobservatie.html
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-ecologie-2019
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-ecologie-2019
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/toekenningen-fondsen-knaw/toekenningen-knaw-fonds-ecologie-2019
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Binnenkort online: call met Zuid-Afrika over water-energie-voedsel nexus (6 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/binnenkort-online-call-met-zuid-afrika-over-water-

energie-voedsel-nexus.html  

De Zuid-Afrikaanse National Research Foundation en NWO lanceren een nieuw onderzoeksprogramma. Dit programma valt 

onder het Merian Fund en richt zich op het verder stimuleren van gemeenschappelijk, impactgericht onderzoek tussen 

Nederlandse en Zuid Afrikaanse onderzoekers. De eerste call for proposals beoogt bij te dragen aan de water-energie-voedsel 

nexus mede in relatie tot grote Zuid-Afrikaanse maatschappelijke opgaven, en wordt naar verwachting in de tweede helft van 

juni gepubliceerd. 

 
Water-energie-voedsel nexus 

De water-energie-voedsel (WEF) nexus heeft grote prioriteit in Zuid Afrika. Binnen het  onderzoeksprogramma ligt de focus op de WEF-

nexus in relatie tot grote maatschappelijke opgaven als armoedebestrijding, werkloosheid en capaciteitsopbouw. Aanvragen moeten 

zich richten op een specifieke regionale, provinciale of lokale context, die kan dienen als ‘showcase’. De gehele kennisketen – van 

fundamenteel tot toepast onderzoek – evenals relevante overheden en maatschappelijke partners, worden betrokken binnen het 

programma. Expliciete aandacht moet er zijn voor de overdraagbaarheid van de ontwikkelde kennis. 

 

Bilaterale samenwerking 

Samenwerking South Africa - The Netherlands is een nieuw samenwerkingsprogramma tussen de Zuid Afrikaanse National Research 

Foundation (NRF) en NWO. Dit nieuwe bilaterale onderzoeksprogramma bouwt voort op eerdere samenwerking, zoals in het LEAP-

Agri programma, en verschillende samenwerkingen op het gebied van astronomie. De eerste call zal onderdeel zijn van een meerjarige 

programmering binnen het Merian Fund. 

 

Over het Merian Fund 

Het Merian Fund is een fonds waarin de internationale samenwerking met opkomende wetenschapslanden en ontwikkelingslanden een 

belangrijke rol vervult. Flexibiliteit in thema’s en partnerlanden staat bij het organiseren van bilaterale en multilaterale 

financieringsrondes vanuit het Merian Fund voorop. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Domeinen en instituten van NWO en van het Nationaal Regieorgaan 

Praktijkgericht Onderzoek SIA dragen bij vanuit eigen expertise, instrumenten en netwerk. De uitvoering ligt bij WOTRO Science for 

Global Development. 

 

 

Nomineer nu kandidaten voor de NWO Chemie Prijzen (5 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-

prijzen.html  

In 2019 reikt NWO twee chemieprijzen uit tijdens chemiecongres CHAINS 2019, de Athenaprijs en de Gouden KIEM. U kunt uw 

nominaties hiervoor indienen tot en met 1 oktober 2019, 14:00u. Met deze prijzen wil NWO hoogstaand chemisch onderzoek 

en ondernemerschap bevorderen. 

Het gaat om de volgende twee bijzondere wetenschappelijke prijzen die voor verschillende onderzoekers in de chemie beschikbaar 

zijn: 

 Athenaprijs: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html  

 Gouden KIEM: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html  

 

Athenaprijs 

De Athenaprijs is voor vrouwelijke chemici die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een inspiratiebron zijn voor 

anderen. De prijs bedraagt € 25.000 te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten. 

 

Gouden KIEM 

De Gouden KIEM is de prijs voor de beste samenwerking in de chemie tussen een startup en een kennisinstelling, georganiseerd door 

NWO en Holland Chemistry. De prijs bedraagt € 25.000 voor het winnende team, onder andere te besteden aan 

onderzoeksgerelateerde activiteiten. 

 

Deadline 

U kunt uw nominaties voor beide prijzen indienen tot en met 1 oktober 2019, 14:00u via goudenkiem2019@nwo.nl  voor de Gouden 

KIEM en womeninchemistry@nwo.nl voor de Athenaprijs. 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/binnenkort-online-call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/binnenkort-online-call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
mailto:womeninchemistry@nwo.nl
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Vooraankondiging nieuwe Logistiek-call ‘Accelerator 2019’ in samenwerking met TKI 

Dinalog (5 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-nieuwe-logistiek-call-accelerator-

2019-in-samenwerking-met-tki-dinalog.html  

Samen met de TKI Dinalog ontwikkelt NWO de nieuwe call 'Accelerator 2019'. De call vormt de laatste call binnen het Kennis- 

en Innovatiecontract 2018-2019 in het kader van het onderzoeksprogramma van de topsector Logistiek en zal inspelen op 

actuele, maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. NWO en TKI Dinalog verwachten de call half juni 2019 te 

publiceren. 

 
Logistiek als aanjager van innovatie 

De Nederlandse logistieke sector en haar rol in Europa is substantieel. De sector speelt daarmee een belangrijke rol in het ontwikkelen 

van oplossingen voor fundamentele maatschappelijke uitdagingen, zoals het snel en veilig vervoer van levensmiddelen, de ontwikkeling 

van de deeleconomie en veranderingen in de gezondheidssector. Optimaal gebruik van verschillende opties voor transport, intensieve 

inzet van data en het efficiënt bundelen van vervoersstromen en capaciteiten zijn voorbeelden van innovatie in de sector. 

 

Accelerator 2019 

Net als bij eerdere Accelerator-calls werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties 

samen in consortia. Deze consortia onderzoeken kansen die bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en 

nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Binnen Accelerator 2019 gaat specifieke aandacht uit naar de volgende 

onderzoeksterreinen: duurzame logistiek, data-gedreven logistiek, geopolitieke ontwikkelingen en regelgeving. 

 

Onderzoeksprogramma Logistiek 

Accelerator 2019 is onderdeel van het onderzoeksprogramma Logistiek. Dit programma heeft als doel om kwalitatief hoogstaand en 

innovatief onderzoek te financieren dat interdisciplinair is opgezet, internationaal is georiënteerd en aansluit op de 

onderzoeksprioriteiten van de topsector Logistiek. 

 

Call for proposals verwacht half juni 

NWO is voornemens om half juni 2019 de call for proposals te publiceren. Deze nodigt consortia bestaande uit onderzoekers en private 

partijen uit om in te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoek is 2,5 miljoen euro. In eerste instantie zal consortia gevraagd 

worden om eind juli een korte 'expression of interest' in te dienen. 

 

 

Programma Vluchtelingen in de Wetenschap krijgt vervolg en een nieuwe naam (4 juni 

2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/programma-vluchtelingen-in-de-wetenschap-krijgt-

vervolg-en-nieuwe-naam.html  

Het pilotprogramma ‘Vluchtelingen in de Wetenschap’ dat in 2018 voor het eerst plaatsvond krijgt in 2019 en in 2020 een 

vervolg onder de naam Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap. Op 4 juni zal NWO de nieuwe call voor 2019 

openen. 

Met het programma Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap maakt NWO financiering mogelijk van een aanstelling voor 

academici die uit hun vaderland gevlucht zijn en in Nederland hun wetenschappelijke carrière willen voortzetten. Ze moeten op datum 

van indiening een masterdiploma hebben of reeds gepromoveerd zijn en daarnaast in het bezit zijn van een vluchtelingenstatus in 

Nederland. De pilot is ontwikkeld in samenspraak met De Jonge Akademie, de KNAW en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. 

Interesseformulier voor kandidaten en projectleiders 

 

Net als in de eerste ronde zullen kandidaten hun interesse voor de call bekend kunnen maken door een interesseformulier in te vullen. 

Deze gegevens worden dan gedeeld met de instellingen en geïnteresseerden in de call om te kunnen zoeken naar geschikte 

kandidaten voor lopende onderzoeksprojecten of projectleiders. Geïnteresseerde projectleiders met een lopend NWO- of ZonMw 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-nieuwe-logistiek-call-accelerator-2019-in-samenwerking-met-tki-dinalog.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-nieuwe-logistiek-call-accelerator-2019-in-samenwerking-met-tki-dinalog.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/programma-vluchtelingen-in-de-wetenschap-krijgt-vervolg-en-nieuwe-naam.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/programma-vluchtelingen-in-de-wetenschap-krijgt-vervolg-en-nieuwe-naam.html
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project kunnen hun project op de NWO-website adverteren, zodat vluchtelingen zelf ook gericht op zoek kunnen naar een passend 

project. 

 

Nu ook aanstelling 18 maanden mogelijk 

Ten opzichte van de ronde in 2018, zijn op basis van een uitgevoerde evaluatie een paar wijzigingen aangebracht in de call van 2019. 

Een van deze wijzigingen is dat het nu ook mogelijk is aanstellingen van 18 maanden aan te vragen. In het geval er deeltijd wordt 

gewerkt is het mogelijk de aanstelling over een periode van 24 maanden uit te smeren. De overige aanpassingen zullen in de nieuwe 

call bekend gemaakt worden. 

 

3 juli: informatiebijeenkomst 

Op 3 juli organiseren De Jonge Akademie, de KNAW, het UAF en NWO een informatiebijeenkomst in de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (OBA). Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de call. Ook kunnen kandidaten dan in gesprek gaan 

met medewerkers van NWO, laureaten en projectleiders van de vorige ronde en vertegenwoordigers van de instellingen. 

Geïnteresseerde projectleiders zijn uiteraard ook van harte welkom. De bijeenkomst start vanaf 14.00 tot 17.00 (inloop vanaf 13.30 

uur). 

Meld u aan voor de informatiebijeenkomst via het aanmeldformulier: https://www.knaw.nl/en/news/calendar/registration-hestia  

 

Indienen mogelijk vanaf 4 juni, deadline op 10 september 

Zoals in de eerste ronde moet de aanvraag ingediend worden door een projectleider van een lopend onderzoeksproject dat reeds 

gefinancierd wordt door NWO of ZonMw. Met de aanvraag kan de projectleider extra financiering vragen voor een aanstelling van 18 

maanden van een junior of senior onderzoeker met een aantoonbare vluchtelingenstatus. In totaal is een budget van 980.000 euro 

beschikbaar voor deze nieuwe ronde. Het maximaal aan te vragen budget per aanvraag is 140.000 euro. Indien maximaal wordt 

aangevraagd kunnen er naar schatting tussen de 7 en 10 aanvragen worden gehonoreerd. 

 

Raadpleeg de call for proposals voor meer informatie over wie kan aanvragen en de criteria voor een voorstel: 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html  

 

 

MIT Kennisvouchers (4 juni 2019) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-

mit?utm_medium=email&utm_campaign=20190604&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief  

Bent u een mkb-er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een 

kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden kunt u gebruik maken van een voucher. Met deze 'waardebon' kunt u maximaal 50% van 

de rekening van de kennisinstelling betalen. Zo stimuleert de overheid innovatie. 

Subsidie voor kennisvouchers is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit  

 

 

Challenge van Topsector T&U: ‘Verhoog met techniek de voedselproductie in de kas’ (3 

juni 2019) 

Bron: Website Topsector T&U https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-‘verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas’  

De wereldbevolking neemt in rap tempo toe en daarmee ook de vraag naar voldoende en gezond voedsel. Hoe zorg je voor 

een nog efficiëntere voedselproductie in de kas om aan deze groeiende vraag naar voedsel te voldoen? 

Met deze vraag daagt Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) startups en scale-ups in heel Nederland uit in de 

challengeTopsector T&U Innovation Prize: ontwikkel een technische innovatie die ervoor zorgt dat de voedselproductie in de kas 

toeneemt met de laagste input aan bijvoorbeeld water en energie. 

 

De rol van de Nederlandse tuinbouw in de voedselvoorziening van de toekomst is groot. De laatste jaren zijn er enorme stappen gezet 

in de ontwikkeling van efficiënte en duurzame tuinbouw: met sensoren en data-analyse kan de sector gewassen zo optimaal en 

efficiënt mogelijk laten groeien, algoritmes helpen kassen te bouwen die perfect zijn aangepast aan lokale omstandigheden, en dankzij 

nieuwe technologieën om planten te fenotyperen begrijpen we het functioneren van de plant in relatie tot zijn genetische 

eigenschappen nog beter. 

 

Voorop lopen 

Michiel Roelse is operationeel directeur van TKI TU. ‘Wil de Nederlandse tuinbouw internationaal voorop blijven lopen, dan zullen we 

moeten blijven innoveren. Met deze challenge proberen we als topsector nieuwe en innovatieve bedrijven – en daarmee nieuwe 

inzichten, concepten en technologieën - een plaats te geven in de sector. De challenge is bovendien een prima manier om nieuw en 

bestaand bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen.’ 

 

Aanmelden 

Startups en scale-ups kunnen zich tot 15 september aanmelden 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Aanmeldformulier%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize(1).doc

x . Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en maakt een selectie van de startups en scale-ups die hun idee voor de jury 

mogen pitchen. De winnaar wordt in november 2019 bekend gemaakt. 

 

https://www.knaw.nl/en/news/calendar/registration-hestia
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit?utm_medium=email&utm_campaign=20190604&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kennisvouchers-voor-mkb-mit?utm_medium=email&utm_campaign=20190604&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit
https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-'verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Aanmeldformulier%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize(1).docx
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Aanmeldformulier%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize(1).docx
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Onderzoeksbudget 

De winnende inzending wint onderzoeksbudget bij Wageningen Research ter waarde van € 25.000, om zijn innovatie ook echt te gaan 

realiseren. Daarnaast krijgt de winnaar begeleiding op maat van een TU-innovatie-makelaar (20 uur ter waarde van € 2.500 euro), die 

kan helpen bij onder andere de ontwikkeling van een businessplan, het vinden van de juiste partners en het opbouwen van een 

netwerk in de tuinbouwsector. 

 

Meer informatie 

Lees meer over de challenge Topsector T&U Innovation Prize 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-

more%20information(2).pdf  (Engels). 

Download het aanmeldformulier 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Aanmeldformulier%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize.docx 

en stuur deze voor 15 september 2019 ingevuld op naar: info@tkitu.nl. 

 

 

Nieuwe oproep samenwerkingsprogramma Smart Industry 2019 (2 juni 2019) 

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

industry/smart-industry-2019---si2019.html  

In het samenwerkingsprogramma Smart Industry financiert NWO inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van 

slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/smart-industry---call-for-

proposals/FINAL+-+Call+for+Proposals+SI2019+met+modules+-+vs+2019-05-20.pdf . Specifieke multidisciplinaire 

onderzoekstopics in dit programma liggen op het snijvlak van: personalisatie, big data, autonome systemen, slimme systemen en 

slimme apparatuur. 

 

Dit programma richt zich op het snijvlak van big data, smart industry en creatieve industry, en is de tweede call. In 2016 resulteerde de 

eerste call in zes gehonoreerde projecten. 

De SI2019 call adresseert een subset van onderwerpen die in het Smart Industry roadmap zijn beschreven: 

 Mass customization / use-based adaptation 

 Human Centered Technology / Human Technology Interaction  

 Digital Twin 

 Cyber Physical Systems 

 (Trusted) data sharing  

 Advanced Manufacturing  

 Robotics  

 

Alle projecten moeten een duidelijke multidisciplinaire samenwerking zijn, die steunt op zowel de creatieve industrie, de High Tech 

Systemen en Materialen community en de Data Science/big data community. Publiek-private samenwerking is vereist, en onderzoekers 

mogen zowel academisch als een mix van universitaire en hogeschool researchers zijn.  

 

Voor wie 

DDe financiering kan aangevraagd worden als u als onderzoeker verbonden bent aan een Nederlandse universiteit, NWO-instituut of 

een door NWO erkende kennisinstelling. De hoofdaanvrager moet een aanstelling hebben voor tenminste de looptijd van het 

aanvraagproces en de duur van onderzoek waarvoor de financiering wordt aangevraagd. 

Daarnaast kunnen HBO onderzoekers aansluiten als mede-aanvrager. 

Tevens kunnen onder bepaalde voorwaarden buitenlandse onderzoekers participeren. Zie voor details de brochure tekst. 

 

Wat aanvragen 

Er kan per project maximaal € 750.000,- NWO-financiering worden aangevraagd voor academisch onderzoek. En er is een top-on 

subsidie mogelijk door participatie van HBO-onderzoekers tot maximaal € 100.000,- per project. Deze financiering kan aangewend 

worden aan de volgende posten: 

 Personele kosten 

 Materiële kosten inclusief kleine investeringen tot maximaal € 160.000,- en buitenlandse reizen 

 Kennis utilisatie (maximaal € 25.000,-) 

 Buitenlandse kennisinstellingen, participatie via het zogenaamde Money follows Cooperation principe 

Er is minimaal 15% in-cash en minimaal 30% totaal (in-cash en in-kind) cofinanciering nodig om in aanmerking te komen voor NWO-

financiering binnen deze call.  

 

Wanneer 

 De deadline voor het indienen van een Expression of Interest is donderdag 27 juni 2019, 14:00:00 CEST.  

 De deadline voor het indienen van een volledige aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00:00 CEST.   

 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-more%20information(2).pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-more%20information(2).pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Aanmeldformulier%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize.docx
mailto:info@tkitu.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/smart-industry---call-for-proposals/FINAL+-+Call+for+Proposals+SI2019+met+modules+-+vs+2019-05-20.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/smart-industry---call-for-proposals/FINAL+-+Call+for+Proposals+SI2019+met+modules+-+vs+2019-05-20.pdf
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Voor meer informatie over procedure, criteria en alle formulieren: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html  

 

 

KIEM GoChem (27 mei 2019) 

Bron: Website NWO Onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-

gochem/kiem-gochem.html  

Een KIEM GoChem project bestaat uit een samenwerking tussen één (of meer) mkb-onderneming(en) en één of meer 

kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen). In een KIEM GoChem project wordt een verkennend 

onderzoek uitgevoerd in het kader van de duurzame chemie. 

 

De regeling KIEM GoChem is onderdeel van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) voor de Topsectoren 2018-2019. Het doel van de 

regeling is het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen mkb-ondernemingen en kennisinstellingen in de duurzame chemie 

(scope zie call tekst). Deze samenwerkingsverbanden zijn gericht op het uitvoeren van verkennend onderzoek.  

Met deze regeling ondersteunt NWO het innovatieprogramma GoChem, een initiatief vanuit de Topsector Chemie waarbij diverse 

partners betrokken zijn (NWO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de TKI's Chemie en BioBased Economy, de 

brancheorganisaties NRK en VNCI en kennisinstellingen). Regieorgaan SIA is penvoerder van programmabureau GoChem en voert 

mede namens NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen de regeling KIEM GoChem 2019 uit.  

 

Voor wie 

De aanvrager is een door de overheid bekostigde hogeschool, of een onderzoeker met een vaste of tijdelijke aanstelling (gedurende de 

looptijd van het aanvraagproces en het project) bij minimaal één van de volgende kennisinstellingen: 

 Nederlandse universiteiten 

 KNA- en NWO-instituten 

 het Nederlands Kanker Instituut 

 het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen 

 de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble 

 NCB Naturalis 

 Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL) 

 Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie 

 

De aanvraag wordt ondersteund door een actief consortium, bestaande uit minimaal één mkb-onderneming. De aanvraag moet passen 

binnen de duurzame chemie zoals vastgesteld door programmabureau GoChem, zie https://hollandchemistry.nl/gochem/  

 

Wat aanvragen 

De maximale financiering is 40.000 Euro. Cofinanciering door de mkb-onderneming(en) bedraagt 25% van dit bedrag. Maximaal 5000 

Euro is mogelijk via een 'in kind' bijdrage, cofinanciering boven de 5000 Euro wordt 'in cash' geïnd. De looptijd van het project is 

maximaal 12 maanden. Inzet van de financiering buiten de looptijd is niet mogelijk.  

De financiering is bestemd voor gemaakte en/of betaalde loonkosten voor onderzoekers bij hogescholen, een tegemoetkoming voor de 

personeelslasten/-kosten van de universitaire onderzoekers, en materiële kosten, gebaseerd op kostprijs (inclusief eventuele niet-

verrekenbare btw). 

 

Wanneer 

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 7 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met 

ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is  28 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen 

die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

 

Voor meer informatie over procedure en criteria en de benodigde formulieren: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html  

 

 

NWO Open Competitie ENW – XS (27 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 NWO Open Competitie ENW - XS biedt de mogelijkheid om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken op 

de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/open-competitie-enw---xs---

call-for-proposals/Call+for+Proposals+XS+finalNL.pdf. Het voorgestelde onderzoek is grensverleggend en wat telt, is dat elk 

resultaat (positief of negatief) de wetenschap vooruit helpt. NWO heeft op meerdere plaatsen aangegeven op zoek te zijn naar 

vernieuwende methodes van beoordelen. ENW - XS is uitdrukkelijk een pilot en geen reguliere NWO procedure. 

 

Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen 

van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://hollandchemistry.nl/gochem/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
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
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/open-competitie-enw---xs---call-for-proposals/Call+for+Proposals+XS+finalNL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/open-competitie-enw---xs---call-for-proposals/Call+for+Proposals+XS+finalNL.pdf
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of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW - XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek 

en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. 

Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de 

NWA-Ideeëngenerator call https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---

ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html    

 

Voor wie 

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen als zij: 

 gepromoveerd en/of hoogleraar zijn; én 

 in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend 

onderzoeksinstituut; én 

 een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de financiering wordt 

aangevraagd. 

 

Wat aanvragen 

Een XS aanvraag bedraagt maximaal 50.000 euro. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek en er zi jn 

geen restricties op wat aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een 

realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project. 

Een XS project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en heeft een maximale duur van 1 jaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm 

van een lumpsum bedrag. 

 

Wanneer 

Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in een jaar tijd: 

 5 september 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 10 oktober 2019 

 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 12 december 2019 

 februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 

Meer informatie over procedure, criteria en alle formulieren: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-

competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html   

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Nieuwe folder 'slimme CO2-reductie' (27 mei 2019) 

Bron: Nieuwsbrief Blik OP Oost mei 2019 

 
 

Hebt u als ondernemer of organisatie innovatieve ideeën voor minder CO2-uitstoot, een toenemend gebruik van hernieuwbare energie 

en efficiëntere inzet van energiebronnen? Bekijk dan  de nieuwe folder van OP-oost  

 

Slimme CO2-reductie: 

Bij slimme CO2-reductie kan worden gedacht aan: het bevorderen van ontwikkeling bij nieuwe producten en productmarktcombinaties 

gericht op koolstofarme technologieën, waaronder het ontwikkelen en testen van prototypes door het MKB.  

Het beoogd resultaat: hoger omzetaandeel nieuwe producten, meer samenwerking, aandeel hernieuwbare energie omhoog en CO2 

uitstoot omlaag. 

 

Lees meer https://op-oost.nl/bestanden/Documenten/OP-

Oost/Aanvragen/regelingen%202019/OP%20Oost%20financiert%20mee%20bij%20reductie%20van%20CO2-folder%20(002).pdf   

https://op-oost.nl/bestanden/Documenten/OP-Oost/Aanvragen/regelingen%202019/OP%20Oost%20financiert%20mee%20bij%20reductie%20van%20CO2-folder%20(002).pdf
https://op-oost.nl/bestanden/Documenten/OP-Oost/Aanvragen/regelingen%202019/OP%20Oost%20financiert%20mee%20bij%20reductie%20van%20CO2-folder%20(002).pdf
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EU R&D and innovation policy 

Plan S uitgesteld tot 2021  (6 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
Plan S zal gelden vanaf 1 januari 2021 in plaats van 2020. Dat maakte cOAlition S bekend in haar gewijzigde richtlijnen voor de 

implementatie van Plan S. De aanpassingen volgen op een brede internationale consultatie.  

 

2021 als nieuwe startdatum voor Plan S   

De implementatie van Plan S zal met een jaar uitgesteld worden naar 1 januari 2021 in plaats van 1 januari 2020. Met dit uitstel wil 

cOAlition S meer tijd geven aan uitgevers, onderzoeksinstellingen en financiers om zich voor te bereiden op Plan S. Dit blijkt uit de 

gewijzigde richtlijnen https://www.scienceeurope.org/wp-

content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf  voor de implementatie van het plan. Daarnaast bevatten 

de gewijzigde richtlijnen een belofte van onderzoeksfinanciers om onderzoek te beoordelen volgens de DORA-criteria 

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/04/knaw-nwo-and-zonmw-to-sign-dora-declaration.html , die ook door KNAW, 

NWO en ZonMw onderschreven worden. Verder hebben financiers de mogelijkheid om onderzoekers met een striktere licentie te laten 

publiceren dan de voorgestelde open licentie (CC BY). 

 

Context   

In september 2018 presenteerde cOAlition S Plan S https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Plan-S-publiek-gefinancierd-onderzoek-verplicht-

Open-Access-na-2020  een plan om Open Access publicaties van publiek gefinancierd onderzoek verplicht te stellen. De regels van 

Plan S zullen gelden voor onderzoeken die zijn gefinancierd door calls gepubliceerd na 1 januari 2021. Het gewijzigde plan volgt op de 

reacties van meer dan 600 organisaties wereldwijd in de consultatie. COAlition S is een groep van zestien nationale 

onderzoekfinanciers ondersteund door de Europese Commissie en de European Research Council. Het plan wordt ook gesteund door 

onder meer de Bill & Melinda Gates Foundation en grote onderzoekslanden als China https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/China-en-

African-Academy-Sciences-spreken-steun-uit-voor-Plan-S  en India. 

 

Meer informatie:  

Perspericht cOAlition S https://www.coalition-s.org/revised-implementation-guidance/: cOAlition S Releases Revised Implementation 

Guidance on Plan S Following Public Feedback Exercise  

Publicatie cOAlition S https://www.scienceeurope.org/wp-

content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf: Accelerating the transition to full and immediate Open 

Access to scientific publications  

 

 

VK: Opstappen premier May vergroot onzekerheden voor onderzoek en onderwijs (6 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

De nog steeds dreigende brexit, de toenemende concurrentie om studenten en de voorgenomen bezuinigingen op collegegeld zetten 

druk op onderwijs en onderzoek in het VK, aldus twee artikelen van Science|Business. Het aangekondigde aftreden van premier 

Theresa May vergroot die druk verder, stelt een artikel van Research Europe. De somberheid bij Britse onderzoekers neemt toe, maar 

ook de vooruitzichten voor de EU als het VK uit Horizon Europe stapt, zijn niet positief. 

Artikel Science|Business – 1: https://sciencebusiness.net/news/englands-universities-brace-budget-pain  

Artikel Science|Business – 2: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-reaffirms-priority-and-

https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/04/knaw-nwo-and-zonmw-to-sign-dora-declaration.html
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Plan-S-publiek-gefinancierd-onderzoek-verplicht-Open-Access-na-2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Plan-S-publiek-gefinancierd-onderzoek-verplicht-Open-Access-na-2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/China-en-African-Academy-Sciences-spreken-steun-uit-voor-Plan-S
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/China-en-African-Academy-Sciences-spreken-steun-uit-voor-Plan-S
https://www.coalition-s.org/revised-implementation-guidance/
https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://www.scienceeurope.org/wp-content/uploads/2019/05/PlanS_Principles_and_Implementation_310519.pdf
https://sciencebusiness.net/news/englands-universities-brace-budget-pain
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-reaffirms-priority-and-ambition-horizon-europe
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ambition-horizon-europe  

Artikel Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1381527  

 

 

Op de agenda in Brussel: juni 2019 (6 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
De Europese burgers hebben een nieuw Parlement gekozen. De komende maanden staan dan ook in het teken van 

institutionele overgang en zullen cruciaal zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten en topposities in de EU. In juni 

wordt door de EU-leiders gesproken over de toekomstplannen van de EU. Daarnaast staat bij de Raad Algemene Zaken het 

cohesiebeleid op de agenda.  

 

Een nieuw Europees Parlement 

Na de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei is een nieuw Europees Parlement gekozen. Dit zal ook de nodige consequenties 

hebben voor de Europese kennisagenda. De twee grootste partijen hebben flink wat zetels ingeboet, wat het moeilijker zal maken om 

compromissen te bereiken. In juni zal besproken worden in welke commissies de Europarlementariërs plaatsnemen. Hun nieuwe 

posities worden vastgelegd tijdens de eerste vergaderperiode, die in juli zal plaatsvinden.  

 

Verdelen van de sleutelposities 

Allereerst wordt er gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de Commissie en andere sleutelfiguren op het Europese toneel. Donald 

Tusk, voorzitter van de Europese Raad, maakt momenteel een rondje langs de hoofdsteden om namen van mogelijke kandidaten te 

verzamelen. Ook zal hierover gesproken worden tijdens een informeel diner op vrijdag 7 juni tussen zes ‘coördinatoren’ van de drie 

grootste Europese partijen: de christendemocraten (EPP), de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (ALDE).  Premier Mark Rutte 

zal aan deze gesprekken deelnemen namens de liberalen. 

 

Toekomstplannen voor de EU 

De Europese Raad zal vervolgens op 20 en 21 juni bijeenkomen om te praten over de verdeling van de sleutelposities en om de 

toekomstplannen voor de EU te bespreken. Het meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027 staat op de agenda en de 

Raad wil ook de Strategische Agenda voor 2019-2024 aannemen. Daarnaast wordt er ook  gesproken over klimaatverandering en de 

aanbevelingen voor lidstaten onder het Europees Semester. 

 

Ministers bespreken cohesiebeleid 

Op 25 juni vindt er ook een Raad Algemene Zaken over cohesie plaats. Het Roemeens voorzitterschap gaat haar laatste maand in en 

wil op de valreep met de ministers voor Europese Zaken deelakkoorden bereiken op het cohesiebeleid. 

 

Evenementen in juni 

 Het Roemeens voorzitterschap organiseert het “Marie Skłodowska-Curie Actions Presidency Conference http://msca2019.eu/ 

” in Boekarest op 4 en 5 juni. 

 De Sustainable Energy Week vindt plaats van 17 tot en met 21 juni. De Europese Commissie organiseert een conferentie 

https://eusew.eu/policy-conference-2019  die op 18-20 juni zal plaatsvinden. 

 De EUA, ESU en een aantal andere partners vieren het 20-jarig bestaan van het Bologna Proces door een evenement te 

organiseren “The Bologna Process beyond 2020: fundamental values of the EHEA http://bolognaprocess2019.it/ ” op 24-25 

juni in Bologna. 

 Neth-ER organiseert samen met de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging, de Missie van Noorwegen bij de EU en 

Norcore een seminar “Student Mobility: Drivers and barriers https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Seminar-Student-Mobility-

Drivers-and-barriers-25-juni ” op 25 juni in Brussel. 

 Van 25 tot en met 27 juni vinden de “Horizon 2020 Energy Info Days https://ec.europa.eu/inea/en/news-

events/events/horizon-2020-energy-info-days ” plaats in Brussel 

 

 

 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-reaffirms-priority-and-ambition-horizon-europe
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1381527
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekenen-de-Europese-verkiezingen-voor-kennis
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-toekomst-van-de-EU-Commissie-adviseert-focus-op-onderzoek-en-vaardigheden
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Cohesie-wordt-topprioriteit-Roemeens-voorzitterschap
http://msca2019.eu/
https://eusew.eu/policy-conference-2019
http://bolognaprocess2019.it/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Seminar-Student-Mobility-Drivers-and-barriers-25-juni
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Seminar-Student-Mobility-Drivers-and-barriers-25-juni
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-days
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Wat betekenen de Europese verkiezingen voor kennis? (29 mei 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 22 

 
Met de Europese verkiezingen achter de rug maakt Neth-ER de balans op: wat betekenen de uitslagen voor de toekomst van 

de Europese Unie en de rol van kennis hierin? In Nederland is de PvdA van Frans Timmermans weliswaar de grote winnaar 

van de verkiezingen, maar op Europees niveau hebben de traditionele partijen verloren. De verwachte explosie van 

eurosceptici bleef uit, maar ze hebben er wel degelijk een flink aantal zetels bijgewonnen. Hetzelfde geldt voor de liberale en 

groene partijen. Voor kennis betekent dit dat er waarschijnlijk nieuwe stemmen zullen opstaan in het Parlement. 

 

Einde van de ‘grote coalitie’ 

Het Europese politieke landschap is in de Europese verkiezingen versplinterd na het forse verlies van de twee grootste partijen in het 

Parlement. Daarmee lijkt de macht van de oude coalitie tussen christendemocraten en socialisten gebroken: voor het eerst komen zij 

samen niet op een meerderheid uit. Er zal voor besluiten dus altijd een derde partij moeten aanschuiven om een meerderheid te 

vormen. Welke partijen komen daarvoor in aanmerking? 

 De liberale ALDE – de fractie van zowel de VVD als D66 – wint onder andere door Macron 39 zetels ten opzichte van 2014. 

Hiermee wordt het met 109 zetels de derde partij. De liberalen zullen zich mogelijk hardmaken voor een Horizon Europe dat 

open is naar de rest van de wereld; over associatie met derde landen moet namelijk nog onderhandeld worden in het najaar. 

 De Groenen winnen 17 zetels en worden de vierde partij met 69 zetels. De winst van de Groenen zou zo maar een rol kunnen 

gaan spelen in de discussie over het deel van het budget dat naar klimaatdoelstellingen moet gaan. Onlangs werd in het 

gedeeltelijke akkoord besloten dat 35% van het Horizon-Europe budget geoormerkt zal worden voor klimaatgerelateerd 

onderzoek en het is te verwachten dat dit voorstel veel groene steun zal vinden. 

 Hoewel de voorspelde megagroei van eurosceptische fracties uitbleef, worden partijen als de Lega van Salvini en RN van Le 

Pen wel degelijk veel groter. Zij zullen een groter Europees budget en daarmee Horizon Europe of Erasmus waarschijnlijk niet 

willen ondersteunen. 

  

Nieuwe stemmen voor kennis? 

In het nieuwe Parlement liggen genoeg kansen voor kennis. Veel volksvertegenwoordigers zullen voor het eerst in het Europees 

Parlement zitting nemen en op zoek gaan naar ‘hun’ thema. Eerder becijferde Politico dat slechts één op de drie leden herkozen 

https://www.politico.eu/article/only-one-in-three-meps-very-likely-to-be-re-elected-european-parliament-elections-2019/  zou worden, 

maar dit aandeel lijkt gezien de groei van sommige partijen in werkelijkheid nog lager te liggen. De grote groep nieuwe 

Europarlementariërs zal zich nog willen profileren, mogelijk op kennis, onderwijs of onderzoek. 

  

Voor het Nederlandse kennisveld zijn de ITRE en CULT-commissies van belang, omdat zij een belangrijke rol spelen voor 

Europese kennisdossiers als Horizon Europe en Erasmus+. Een aantal prominente leden van deze commissies is herkozen. Zo keert 

Jerzy Buzek, de voorzitter van ITRE, terug in het Parlement, net als Horizon Europe-rapporteurs Christian Ehler en Dan Nica. CULT-

voorzitter Petra Kammerevert en Milan Zver, de Sloveense rapporteur voor Erasmus, zijn ook herkozen. Ook de Nederlandse ITRE-

leden Caroline Nagtegaal (VVD), Esther de Lange (CDA) en Paul Tang (CDA) zijn herkozen. In juli besluiten de Europarlementariërs in 

welke commissies zij plaatsnemen. 

 

Stevige onderhandelingen in het verschiet 

Nu de uitslagen bekend zijn, zijn de regeringsleiders en parlementsleden aan zet om de Europese Unie van de vijf jaar vorm te geven. 

Allereerst gaat het om de sleutelfiguren: wie worden de nieuwe voorzitters van de Commissie, het Parlement, de Raad en de Europese 

Centrale Bank? Bovendien besluit de Europese Raad in juni over de Europese Strategische Agenda 2019-2024, die de Europese 

prioriteiten voor de komende vijf jaar beschrijft en zal dienen als basis voor de werkprogramma’s van de Europese instellingen.  

 

Invloed van Brexit 

Alsof het politieke spel nog niet ingewikkeld genoeg is, brengt ook de nog niet beslechte Brexit onzekerheden met zich mee. In het VK 

won de eurosceptische Brexit-partij van Nigel Farage. Als zijn partij inderdaad zijn zin krijgt en het VK definitief uit de EU treedt, zullen 

een aantal van de Britse zetels worden herverdeeld. Nederland krijgt er in dat geval drie zetels bij die naar FvD, PVV en VVD zullen 

gaan. Tot dan zullen de 73 Britse leden echter in het Parlement zitten en stemrecht hebben. Een andere grote vraag is wat voor invloed 

het VK moet krijgen bij het invullen van de topposities; welke rollen krijgen de Britse Europarlementariërs bijvoorbeeld toebedeeld bij de 

invulling van de commissies? 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Akkoord-bereikt-voor-Horizon-Europe
https://www.politico.eu/article/only-one-in-three-meps-very-likely-to-be-re-elected-european-parliament-elections-2019/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-toekomst-van-de-EU-waarborgen-van-een-verenigd-Europa
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Komende maanden cruciaal voor toekomst EU 

Juni en juli zullen belangrijke maanden zijn voor het bepalen van de nieuwe prioriteiten en topposities in de EU. Na het zomerreces is 

er waarschijnlijk duidelijkheid over hoe de kaarten zijn geschud. Neth-ER en haar leden zullen het belang van kennis voor de toekomst 

van de EU op de agenda blijven zetten bij de nieuwe Commissie en het Parlement, want een sterke kenniseconomie https://www.neth-

er.eu/sites/default/files/uploads/news/Politiek%20statement%20Neth-ER%20-%20investeer%20in%20kennis.pdf  is onmisbaar voor 

een welvarend Nederland en Europa. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Europees Parlement https://verkiezingen-resultaten.eu/ : Resultaten Europese verkiezingen 2019  

 

 

A messier Parliament, and an uncertain future for Horizon Europe (28 May 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 145, 28 May 2019 

Post-election politics could re-shape the EU’s R&D programme – but the maths are messy. ‘Technology not always the answer’, says 

Green MEP 

 
Green MEP Reinhard Bütikofer envisions faster progress on renewable energy targets, but also more focus on biodiversity 

and the sustainability of agriculture. Photo: European Parliament 

In the aftermath of the European elections, the calculators are starting to come out in labs and universities around Europe that depend 

on the EU for research funding: Will it mean more or less money for science and technology? The answer so far: fuzzy maths. 

In one column, prominent figures in the research community say some gains by nationalists and eurosceptics could make it harder to 

get approval for a big budget rise for Horizon Europe, the next EU R&D programme. In the other column, some speculate that the 

“Green Wave” will counteract that, or at least build momentum for ploughing even more than the €33 billion currently targeted for 

climate support in the draft, seven-year Horizon Europe legislation.  

Here’s one analysis: “While the Green fraction might insist on a re-allocation of funds in favour of climate change, the right wing groups 

will be fiercely opposed to this, because for some of them, climate change is a hoax. These two fractions will certainly also clash over 

the role of social science and humanities,” argues Robert-Jan Smits, president of the Eindhoven University of Technology and former 

director-general of research at the European Commission.  

And yet another theory holds that the right, which increased its share in the European Parliament, will unite to block non-EU members 

from sharing in many benefits of Horizon. 

 

Confused? Join the crowd: to many, the electoral results appear so complex that it’s hard to make any firm forecasts. Going into the 

calculation: The basic arithmetic of the centre-right and centre-left parties – long key backers of EU R&D spending – which lost their 

joint Parliamentary majority for the first time ever. At the same time, however, the generally pro-R&D liberal parties surged, as did the 

Greens and the several rightist and Eurosceptic parties in various member states. 

Further complication: quite apart from the electoral math, it’s also a fact that some of the key legislators for Horizon Europe were 

safely returned to their seats, where they are likely to keep steering the action for this package. They include former Polish 

Prime Minister Jerzy Buzek, now chair of the key committee for Horizon, and the two rapporteurs, Germany’s Christian Ehler and 

Romania’s Dan Nica. And the new crop of MEPs also includes some strong R&D supporters.  

 

Uncertainty ahead 

So, taken together, all these factors point to a prolonged period of uncertainty – exactly what the Commission and Horizon backers 

want to avoid, as they are rushing to get all the legislation finished within the next year. Before the last Parliament dissolved in April, 

negotiators signed off on the general outlines of the bloc’s new research programme, Horizon Europe, which runs from 2021 to 

2027. But still to be agreed is the money: €94.1 billion as proposed by the Commission, €120 billion as voted by the last Parliament, or 

something closer to the old programme, €77 billion. 

 

In the legislation so far, “the missing part, of course, is the budget,” observes Helga Nowotny, former president of the European 

Research Council, and professor emerita of science and technology studies at ETH Zurich.  With more of a voice in Parliament, the 

rightists could call try to divert budget away from research towards issues like controlling immigration. Parliament could also reapportion 

funding within the programme. 

Smits hopes that the outline text for Horizon Europe will be adopted by the new Parliament as it stands and that “everything will be 

done to avoid the opening of Pandora’s box.” He says the re-elected Ehler will have a big role in shoring up support in Parliament. “He 

has shown in the past that he can align political fractions and get things done,” Smits says.  Despite the new, uneven seat topography, 

and a sharp rise in support for nationalist parties in Italy and France, Parliament maths still favour the pro-EU groups overall. Thomas 

https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/news/Politiek%20statement%20Neth-ER%20-%20investeer%20in%20kennis.pdf
https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/news/Politiek%20statement%20Neth-ER%20-%20investeer%20in%20kennis.pdf
https://verkiezingen-resultaten.eu/
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/horizon-europe-key-meps-win-re-election
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Jørgensen, senior policy coordinator at the European University Association, thinks there is enough centrist support to ensure “bread-

and-butter research policies” would continue as before. 

And Nowotny says she expects the new Parliament, like those before it, will demand a higher budget for research than member states 

– the historical pattern in this legislation. 

 

Global vision under threat 

Less certain is whether Parliament may seek to frustrate the Commission’s efforts to further open Horizon Europe to distant 

non-EU partners, such as Canada or Japan. “While the Liberal fraction will support the proposed ‘openness‘, the right wing fraction 

will certainly call for a ‘fortress Europe’ approach,” says Smits. The previous Parliament tackled this question too, with a minority of 

members calling for a ‘Europe First’ mentality for EU research. Jørgensen expects the issue of whether to collaborate or compete with 

China, in particular, will continue to be a divisive question. “I would not be surprised either to see some on the extreme right argue for 

stronger European innovation to fight US dominance,” Jørgensen adds.  

Gains for nationalist groups, however, “should not prevent voices in the new Parliament from speaking out for an overall framework that 

is favourable to the kind of research that makes Europe strong: open, focused on quality and not afraid of collaborating and competing 

globally,” says Stephan Kuster, secretary-general of Brussels-based Science Europe, an advocacy group for research-funding 

organisations. 

“There are enough such voices and our strategy remains to work with them and create majorities around what is good for knowledge 

creation and evidence based policies in Europe,” he added.  

 

More power for greens, liberals 

Another imponderable is the Green effect. Some see it as a boost for Horizon Europe. “Given the commitment to invest 35 per 

cent of its budget in climate-friendly technologies, I would expect strong support from the Greens,” says Jan Palmowski, secretary-

general of the Guild of European Research-Intensive Universities.   

At a Politico conference 27 May, leading Green MEP Reinhard Bütikofer predicted fast action ahead. With a stronger voice in 

Parliament, Bütikofer said he envisions faster progress on renewable energy targets, but also more focus on biodiversity and the 

sustainability of agriculture. But, though a member of the committee handling Horizon, he declined to comment when asked by 

Science|Business how the new constellation in the Parliament would influence the next EU budget.  

 

The Commission strategy so far – to boost science funding, while cutting agriculture and regional funding – could become a major 

source of discord in Europe. To mitigate the expected fallout from a cut to the farm budget, EU Budget Commissioner Gunther 

Oettinger has proposed €10 billion for research and innovation for food, agriculture, ocean and bioeconomy inside Horizon.  

But Bütikofer said he is not convinced this proposal will satisfy governments, or whether it will help make agriculture systems 

sustainable. “Technology is not always the answer,” he said.  

Indeed, many analysts find the Green Wave hard to measure. Green MEPs can be “supportive but also an obstacle in research,” says 

Kurt Deketelaere, secretary-general of the League of European Universities. The Green group is sensitive to, and frequently 

challenges, the use of animals in research and adoption of new agricultural research methods, he says.  

Green support would require “giving greater weight to issues like climate change, food security – but not with big agribusiness 

involvement – and tighter regulation for fertilizers,” says Nowotny. 

 

And independent MEP Hans-Olaf Henkel, a committee vice-chair who didn’t stand for re-election, predicts “the success of the Greens 

will make the other [groups] greener too". But he warns that the group’s policies needed more scrutiny. “We should have the guts to 

look at the recipes more closely which the Greens prescribe and educate the rest of the public about their simplicities,” Henkel says.  

“The progress of the Greens will in my view be detrimental [to research],” he adds. The Greens’ stance on food production, for 

example, would set the world back, he says. “When it gets to food production, they say we should not alter genes. [They say] we should 

not allow that because there could be these monster tomatoes which would rather eat us up [while] totally ignoring the fact that we are 

soon having more than 10 billion people in the world which need to be fed and nobody has yet a solution for that,” he added.  

 

Yet another Green impact could be indirect. By putting greater emphasis on climate and environmental “missions” inside Horizon 

Europe, it could actually squeeze out other kinds of funding such as other areas of basic research, Jørgensen of EUA speculates.  

“The combination of (Commission officials) looking for more direction for EU research and a stronger Green party that wants to combat 

climate change and promote green tech could be a challenge for those that argue for giving basic research a priority,” he says.   

It is, of course, going to be several weeks at the very least before any of this fog clears. The new Parliament isn’t due to meet formally 

until 2 July, and then a new Commission is due to take office 1 November. In that time, the politicking is likely to be fierce – and slow, 

many say. 

For instance, the surging nationalists in Italy and Hungary are likely to put forward “controversial candidates” to the top jobs opening up 

in Brussels, says Alberto Alemanno, law professor at the HEC Paris Business School. Though they aren’t powerful enough to get  their 

way, he says, they could certainly “slow down the formation of next Commission.”  

 

 

Pesticidenmaker Syngenta omarmt groene doelen (27 mei 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 27 mei 2019 

Syngenta heeft als ontwikkelaar van chemische bestrijdingsmiddelen te maken met groeiende onrust over afnemende 

biodiversiteit. Dat heeft geleid tot een koerswijziging bij het bedrijf. ‘De nieuwe realiteit is dat Syngenta onderdeel is van de 

oplossing.’  
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Erik Fyrwald neemt het woord 'pesticiden' niet in de mond. Dat klinkt de ceo van multinational Syngenta, onderdeel van het 

Chinese ChemChina, kennelijk te veel naar dood en verderf. De 28.000 werknemers in meer dan 90 landen waaraan hij leiding 

geeft, produceren gewasbeschermingsmiddelen. Geen landbouwgif, benadrukt Syngenta. 

Gewasbeschermingsmiddel? Of gif? Hoe teer dit punt ligt, blijkt ook na afloop van het dubbelinterview dat Het Financieele Dagblad 

heeft met Fyrwald en Louise Fresco, de bestuursvoorzitter van de universiteit Wageningen (WUR). Zij is sinds kort commissaris bij 

Syngenta, dat ook een belangrijke Nederlandse divisie heeft. Zelfs uit de vragen die aan Fyrwald en Fresco zijn gesteld, proberen 

Syngenta en de WUR de term pesticiden systematisch uit de concept-tekst te verwijderen. 

Deze gevoeligheid is opmerkelijk. Niet alleen de milieubeweging duidt chemische bestrijdingsmiddelen onder meer aan als pesticiden. 

Ook de Nederlandse wetgever, de Nederlandse toezichthouder Ctgb, onderzoeksinstituut Rivm of de wereldlandbouworganisatie FAO 

doen dat. Ook de website van Syngenta rept over pesticiden. Zelfs Syngenta-ceo Fyrwald zegt trots dat aan de muur van zijn kamer 

een levensgrote print hangt van de website pesticidetruths.com waarin een hoge ambtenaar van de Europese Commissie uitlegt dat 

pesticiden de kleinste oorzaak zijn van bijensterfte http://pesticidetruths.com/wp-content/uploads/2012/01/Reference-PCP-Bees-2013-

00-00-Risk-Management-For-Bee-Health-European-Union-SLIDE-SHOW.pdf.  

 

Want dat is de achilleshiel van Syngenta: de toenemende zorg in de maatschappij over de afname van het aantal insecten, en de 

mogelijk daarmee samenhangende verschraling van andere delen van de natuur. Als een van 's werelds grootste ontwikkelaars van 

chemische bestrijdingsmiddelen ziet Syngenta zich geconfronteerd met een groeiende onrust over de erosie van de soortenrijkdom in 

de natuur - de afnemende biodiversiteit. De nieuwe koers van Syngenta is dat het open wil staan voor deze zorgen uit de samenleving, 

leggen Fyrwald en Fresco uit. 

 
Erik Fyrwald: 'Ik ken geen enkel onderzoek dat bewijst dat bijen of vogels sterven door neonicotinoïden.'Foto: Erik van ’t Woud voor Het 

Financieele Dagblad 

 

Syngenta heeft net 150 'luistersessies' met maatschappelijke organisaties achter de rug. Leverde dat nieuwe inzichten op? 

Fyrwald: 'In het verleden lag onze focus op het vergroten van de opbrengst per hectare en op het feit dat boeren veilig met onze 

producten kunnen werken. Maar nu stellen consumenten en andere geledingen in de samenleving eisen die verder gaan.' 

'Zo is klimaatverandering een belangrijk thema geworden waarmee wij rekening moeten houden. Een kwart van de uitstoot van 

broeikasgassen komt voort uit de landbouw. Onze producten moeten ook bijdragen aan beter landgebruik en het beschermen van 

biodiversiteit. We moeten bijen beschermen en mensen gezonder laten eten.' 

 

Nemen jullie een nieuwe houding hierbij aan? 

Fyrwald: 'Tot nu toe verkondigde iedereen zijn eigen opvattingen. Maar wij zien nu in dat we moeten samenwerken om de problemen 

op te lossen. Zo hebben we een strategische samenwerking met The Nature Conservancy. Zij kijken over onze schouders mee naar 

onze pijplijn van jaarlijks $1,3 mrd aan onderzoek. Syngenta is geen deel van het probleem. De nieuwe realiteit is dat Syngenta 

onderdeel is van de oplossing.' 

 

Wat vindt u van de kritiek die uit de maatschappij klinkt op pesticiden? 

Fyrwald: 'Het debat moet beginnen met vaststellen wat het doel is: mensen voeden, biodiversiteit beschermen, betere voeding. 

Vandaar uit redenerend, kun je oplossingen zoeken.' 

Fresco: 'Tegenwoordig raakt alles heel snel gepolariseerd. Zo is er een grote gevoeligheid over chemicaliën. Daarbij wordt over het 

hoofd gezien dat alles, ook in de biologie, chemisch is.' 

 

Minder insecten door landbouwgif? 

Gewasbeschermingsmiddelen liggen maatschappelijk onder vuur. Neonicotinoïden, een groep landbouwbestrijdingsmiddelen, zou het 

aantal insecten hebben doen afnemen. Onomstotelijk bewijs hiervoor ontbreekt. Syngenta gebruikt in haar producten ook 'neonics'. 

Talloze andere factoren, zoals het weer en landgebruik, kunnen het aantal insecten beïnvloeden. 

Wel laten verschillende studies negatiev invloeden zien van neonicotinoïden op insecten. Een samenvattende studie toont dat zaden 

behandeld met neonicotinoïden niet alleen werken tegen plaaginsecten, maar even goed tegen insecten die deze plagen 

onderdrukken. 

http://pesticidetruths.com/wp-content/uploads/2012/01/Reference-PCP-Bees-2013-00-00-Risk-Management-For-Bee-Health-European-Union-SLIDE-SHOW.pdf
http://pesticidetruths.com/wp-content/uploads/2012/01/Reference-PCP-Bees-2013-00-00-Risk-Management-For-Bee-Health-European-Union-SLIDE-SHOW.pdf
https://peerj.com/articles/2776/
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Uit voorzorg mogen verscheidene neonicotinoïden sinds dit jaar niet meer worden gebruikt in teelten als suikerbieten. Bietenboeren 

vrezen een dalende opbrengst. 

 

Is het toelatingsbeleid voor pesticiden wetenschappelijk genoeg? 

Fyrwald: 'Wel in bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten en Brazilië. Maar in Europa is de regelgeving te politiek geworden. Je moet 

niet alleen naar individuele producten kijken, maar ook naar het bredere perspectief. Als dit middel verdwijnt, verbetert de 

duurzaamheid van de landbouw dan wel?' 

'Neem de neonicotinoïden (groep insecticiden, red.). Ik vrees dat het Europese verbod van een aantal van die 

gewasbeschermingsmiddelen politiek is ingegeven en er niet adequaat is gekeken naar wat boeren als alternatief gaan gebruiken. Nu 

stappen boeren over naar andere, mogelijk schadelijkere, middelen gebaseerd op koperverbindingen. Daar gebruiken ze ook meer 

van. En we zien de oogsten van bieten bijvoorbeeld kleiner worden.' 

Fresco: 'Als je gewasbeschermingsmiddelen verbiedt, moet je stilstaan bij het alternatief. Alleen afschaffen, is doen alsof landbouw 

plaats vindt in een paradijs. Dat is niet realistisch. Het is soms oorlog op het veld tussen onze planten en hongerige insecten.' 

 

Was het Europese verbod op enkele neonicotinoïden politiek? 

Fresco: 'Bijna alle keuzes zijn politiek en dat hoort ook zo. Kritiek moeten gehoord kunnen worden. Maar het is lastig voor gewone 

mensen neonicotinoïden te begrijpen. Planten worden continue aangevallen door insecten en schimmels. De beste verdediging is 

goede weerstand. Maar als dat niet werkt, heb je hulpmiddelen nodig en soms is preventie verstandig.' 

 
Louise Fresco: 'Gewasbeschermingsmiddelen afschaffen, is doen alsof landbouw plaats vindt in een paradijs, maar het is soms oorlog 

op het veld'.Foto: Erik van ’t Woud voor Het Financieele Dagblad 

Fyrwald: 'Syngenta is erg begaan met het welzijn van bestuivende insecten als bijen. We hebben een grote zaadveredelingsactiviteit 

die afhankelijk is van bestuivers. Dus natuurlijk doen wij niets dat slecht is voor onze eigen zaaddivisie en voor onze boeren. Ik ken 

geen enkel onderzoek dat bewijst dat bijen of vogels sterven door neonicotinoïden.' 

 

Zijn Europeanen te bang voor nieuwe techniek? 

Stilte. Gelach. Fyrwald: 'Er is niet genoeg vertrouwen in nieuwe wetenschap. Daar geef ik consumenten niet de schuld van. Het is heel 

simpel om te zeggen dat we alleen nog maar biologische landbouw doen. Maar de oogsten vallen dan lager uit, waardoor meer land 

nodig is om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren: dus meer ontbossing.'  

Fresco: 'Duurzaamheid is altijd een afruil – een keuze tussen soms ongelijkwaardige aspecten - en daarmee uiteindelijk een politieke 

keuze. Als wetenschappers moeten wij feiten en analyses aanleveren om die keuze te faciliteren. '  

 

In Chinese handen 

Syngenta is onderdeel van het Chinese ChemChina. Syngenta-ceo Erik Fyrwald ziet de vrees in het westen voor Chinese diefstal van 

intellectueel eigendom. 'Ik merk de spanningen, ook in de VS. Maar het is bij ons niet anders dan bij onze concurrenten. We hebben 

ons hoofdkantoor nog steeds in Zwitserland. Behalve twee Chinese commissarissen heeft ChemChina niemand bij ons in het bedrijf 

gezet. Het maakt wel een verschil dat wij geen activistische aandeelhouders hebben die alleen naar kwartaalresultaten kijken. Het 

andere verschil zit in China. In ruim 30 jaar zijn we daar nooit succesvol geweest. ChemChina legt ons uit hoe Chinese consumenten 

denken. Hoe wij meer Chinees kunnen worden in China. Het heeft nog steeds niet erg geholpen met de verkopen. Maar het biedt een 

kans.' 

'Een simpel voorbeeld: we willen koeien in de wei. Dat ziet er goed uit, maar betekent kans op een hogere uitstoot van ammoniak en 

methaan en een lagere opbrengst. De afweging die dan gemaakt moet worden is niet een wetenschappelijke maar een politieke. ' 

 

Kiest u voor een richting, door als bestuursvoorzitter van de Wageningen Universiteit deel van Syngenta te worden? 

Fresco: 'Ik ben geen onderdeel van Syngenta. Ik begeleid Syngenta, niet andersom - al zouden ze dat misschien graag willen. Ik wil het 

verschil maken door de voedselvoorziening van de wereld duurzamer te maken. Daarvoor is wetenschap nodig en Syngenta werkt op 

basis van wetenschap.' 

 

Kan uw rol bij Syngenta het onafhankelijke imago van de universiteit schaden? 

Fresco: 'Daarover heb ik lang nagedacht. Het zou slecht zijn als ik niet zou durven om met de private sector samen te werken. 

Bedrijven hebben onafhankelijke denkers nodig. Ik heb bewezen dat ik dat ben.' 
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National R& D and innovation policy news 

 

Extra geld voor bètatechnische opleidingen (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Het kabinet gaat 41 miljoen euro extra investeren in bètatechnische opleidingen in het hoger onderwijs en het mbo, blijkt uit 

de Voorjaarsnota. Op deze manier poogt het ministerie van OCW de totale herverdeling van de bekostiging, zoals voorgesteld door de 

Commissie Van Rijn, te verzachten. Alle pijn wegnemen doet de 41 miljoen euro niet. Met name universiteiten met nauwelijks 

bètatechnische opleidingen, zoals die van Maastricht, schieten er weinig mee op. In een artikel van HOP / Ad Valvas legt ROA-

onderzoeker Didier Fouarge uit waarom extra geld voor bètatechniek de mismatch tussen vraag en aanbod van bètatechnici niet 

zomaar zal oplossen. Het SSH-beraad (geesteswetenschappen, maatschappij en gedrag, rechtsgeleerdheid, economie) wijst erop dat 

niet alleen het bètatechnische onderwijs, maar ook het SSH-veld, dringend behoefte heeft aan meer geld. (Zie ook ‘LERU and EASSH 

willen ruimte voor sociale en menswetenschappen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa). 

Nieuwsbericht ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/05/beloofde-zachte-landing-voor-van-rijn-blijft-uit/  

Nieuwsbericht HOP / Cursor: https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/mei/week-4/zachte-landing-advies-van-rijn-valt-tegen/  

Voorjaarsnota 2019: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/ycjrkgwlicngiafnteffmj3og4  

Artikel HOP / Ad Valvas: http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/misschien-zijn-de-banen-de-beta-techniek-toch-niet-zo-uitdagend  

Reactie SSH-beraad: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/n3xcw6yhfnsg6iz5uslf7uwz2u  

 

 

U-Multirank: Nederlandse universiteiten zijn internationaal georiënteerd  (6 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
Nederlandse universiteiten worden gekenmerkt door hun internationale oriëntatie. Dit blijkt uit de 2019-editie van U-Multirank, 

die daarnaast aantoont dat internationaal georiënteerde universiteiten ook beter presteren op het gebied van 

kennisoverdracht, onderzoeksimpact en onderwijs.   

 

Nederlandse universiteiten scoren goed   

Nederlandse universiteiten zijn internationaal georiënteerd. Dat blijkt uit het landenrapport 

https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/NL-Country-report-

2019.pdf  van de 2019-editie van U-Multirank https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-

better-in-knowledge-transfer-research-impact-and-education/ . In deze ranking zijn 56 Nederlandse hoger onderwijsinstellingen 

meegenomen. Naar voren komt dat bijna alle Nederlandse universiteiten zeer goed scoren. De Universiteit van Groningen presteert het 

best met een top tien score op 16 indicatoren. Nederlandse hoger onderwijsinstellingen scoren, naast internationale oriëntatie,  goed op 

regionale betrokkenheid. Op het gebied van kennisoverdracht scoren de Nederlandse hoger onderwijsinstellingen echter 

ondergemiddeld.  

 

Internationale oriëntatie leidt tot betere prestaties  

De 2019-editie van U-Multirank laat zien dat universiteiten met een internationale oriëntatie beter presteren dan universiteiten waarbij 

deze oriëntatie minder merkbaar is. Zo hebben internationale universiteiten een betere band met het bedrijfsleven, waardoor er ook een 

betere kennisoverdracht is. Sowieso heeft het onderzoek van deze universiteiten een groter bereik. Bovendien zijn studenten aan deze 

universiteiten tevredener over hun algemene leerervaringen.   

 

Context 

https://www.scienceguide.nl/2019/05/beloofde-zachte-landing-voor-van-rijn-blijft-uit/
https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/mei/week-4/zachte-landing-advies-van-rijn-valt-tegen/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/ycjrkgwlicngiafnteffmj3og4
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/misschien-zijn-de-banen-de-beta-techniek-toch-niet-zo-uitdagend
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/n3xcw6yhfnsg6iz5uslf7uwz2u
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/NL-Country-report-2019.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/NL-Country-report-2019.pdf
https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-better-in-knowledge-transfer-research-impact-and-education/
https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-better-in-knowledge-transfer-research-impact-and-education/
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U-Multirank is opgezet in 2008 door de Europese Commissie en heeft als doel om hoger onderwijsinstellingen met elkaar te vergel ijken. 

In deze nieuwe editie zijn ruim 1.700 hoger onderwijsinstellingen opgenomen uit 96 landen, die vergeleken kunnen worden op basis 

van 24 studierichtingen. De Nederlander Frans van Vught (Universiteit Twente) is één van de twee projectleiders van U-Multirank. 

 

Meer informatie:  

Persbericht U-Multirank https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-better-in-

knowledge-transfer-research-impact-and-education/ : ‘Open border’ universities perform better in knowledge transfer, research impact 

and education   

Publicatie U-Multirank https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-

2019/NL-Country-report-2019.pdf: U-Multirank 2019 Dutch Universities in Global Comparison 

 

 

Nederland niet meer in top 5 van meest concurrerende landen (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Nederland is twee plaatsen gezakt, van de 4de naar de 6de plek, op de IMD World Competitiveness Index. Zwitserland en de 

Verenigde Arabische Emiraten zijn ons land voorbij gegaan. Singapore, Hong Kong en de VS voeren de lijst aan. De Nederlandse 

doelstelling is al jarenlang om bij de top 5 te horen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW zijn de komende jaren met name het 

onderwijssysteem en de infrastructuur de aandachtspunten voor het versterken van de Nederlandse concurrentiekracht. 

Persbericht IMD: https://www.imd.org/news/updates/singapore-topples-united-states-as-worlds-most-competitive-economy/  

IMD World Competitiveness Ranking 2019: https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-

change-vertical.pdf  

Nieuwsbericht Link Magazine: https://www.linkmagazine.nl/nederland-hoogst-scorende-eu-land-in-world-competitiveness-ranking/  

Nieuwsbericht MKB-Nederland: https://www.mkb.nl/nieuws/nederland-zakt-op-concurrentieranglijst  

 

 

Nederland moet meer investeren in onderwijs en onderzoek (6 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 23 

 
Nederland moet meer geld besteden aan onderwijs en onderzoek. Dit adviseert de Commissie in het kader van het Europees 

Semester. De investeringen zijn nodig om de Nederlandse arbeidsmarkt toegankelijker te maken en de productiviteit te 

verhogen. Daarnaast is het van belang dat Nederland meer uitgeeft aan onderzoek en innovatie.   

 

Aandacht voor technische en digitale vaardigheden  

Nederland zal, onder andere, meer geld moeten investeren in onderwijs en training op het gebied van technische en digitale 

vaardigheden. Dit staat vermeld in de aanbevelingen https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-

recommendation-commission-recommendation-netherlands_en.pdf die de Commissie heeft opgesteld voor Nederland in het kader van 

het Europees Semester. Technische en digitale vaardigheden zijn voor Nederland van groot belang om de productiviteit te verhogen, 

innovatie te bevorderen en de arbeidsmarkt toegankelijker te maken. Over het algemeen doet de Nederlandse arbeidsmarkt het erg 

goed maar het blijft nog steeds een uitdaging om gelijke kansen te bieden en onbenut arbeidspotentieel te benutten. Zo is de 

arbeidsmarkt nog niet volledig toegankelijk voor personen met een migrantenachtergrond en werkt een groot deel van de vrouwen 

deeltijds.  

 

Stimuleren van investeringen in O&O 

Nederland heeft haar investeringen in onderzoek en innovatie (O&O) wel al verhoogd, maar deze zijn nog altijd te laag om de 

Nederlandse doelstelling om minimaal 2,5% van het BBP te investeren in O&O te behalen. Op het moment ligt dit percentage op iets 

meer dan 2%. Hogere investeringen in O&O zijn nodig om de productiviteit aan te jagen en een sterk innovatieklimaat te behouden. 

Daarom moeten investeringen in O&O en innovatie, met name in de private sector, gestimuleerd worden.  

 

Hoe staat het ervoor op EU-niveau? 

Voor het zevende jaar op rij groeit de Europese economie en de voorspelling is dat deze zal blijven groeien in 2020. Een groot deel van 

de Europese bevolking is werkzaam en de werkloosheid is historisch laag. Wel wijken de cijfers significant af tussen lidstaten en 

bevolkingsgroepen. Om die reden roept de Commissie de lidstaten op om de gemaakte voortgang door te zetten, om de Europese 

economie te moderniseren.  

https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-better-in-knowledge-transfer-research-impact-and-education/
https://www.umultirank.org/press-media/press-releases/open-border-universities-perform-better-in-knowledge-transfer-research-impact-and-education/
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/NL-Country-report-2019.pdf
https://www.umultirank.org/export/sites/default/press-media/documents/UMR-Proposal/Country-Reports-2019/NL-Country-report-2019.pdf
https://www.imd.org/news/updates/singapore-topples-united-states-as-worlds-most-competitive-economy/
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf
https://www.imd.org/contentassets/6b85960f0d1b42a0a07ba59c49e828fb/one-year-change-vertical.pdf
https://www.linkmagazine.nl/nederland-hoogst-scorende-eu-land-in-world-competitiveness-ranking/
https://www.mkb.nl/nieuws/nederland-zakt-op-concurrentieranglijst
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands_en.pdf
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Context 

De landspecifieke aanbevelingen van de Commissie bieden een richtlijn voor het economisch beleid van alle EU lidstaten voor de 

komende 12 tot 18 maanden. De aanbevelingen maken deel uit van het voorjaarspakket van het Europees Semester, een jaarlijkse 

cyclus van begrotings- en economisch beleid. De aanbevelingen van de Commissie zijn een conceptversie en zullen nog door de Raad 

moeten worden aangenomen.  

 

Meer informatie 

Persbericht Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_en.htm:  European Semester 2019 Spring Package: 

Commission issues recommendations for Member States to advance sustainable and inclusive economic growth 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-

commission-recommendation-netherlands_en.pdf : European Semester country specific recommendation: Netherlands 

Publicatie Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2815_en.htm: European Semester 2019 Spring Package 

explained 

 

 

Goede wetenschappelijke samenwerking met China blijft van belang voor ons land (6 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

In de ‘Beleidsnota Nederland-China: een nieuwe balans’ sprak het kabinet drie weken geleden zijn zorg uit over het weglekken 

van strategisch belangrijke kennis vanuit Nederland naar China. Afgelopen maandag organiseerden Instituut Clingendael en het 

Leiden Asia Centre (LAC) een publieke debatbijeenkomst over deze strategie. Op YouTube staat een livestream. Een artikel van het 

NRC vraagt zich af: Zijn Nederlandse universiteiten te goedgelovig? Het constateert dat academische vrijheid hier boven screening van 

studenten gaat. In een column in dezelfde krant gaat Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR, tegen 

deze gedachtegang in. Ze pleit voor het versterken van de vertrouwensband tussen Nederlandse en Chinese studenten en 

wetenschappers, als basis voor een gezonde, realistische relatie met China. (Zie ook: ‘VS: Tweepartijenvoorstel om academische 

spionage tegen te gaan’, onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld). 

Livestream Clingendael / LAC: clingendaelhttps://www.youtube.com/watch?v=IkHYG0Vq2cw   

Project China Relations Clingendael: https://www.clingendael.org/research-program/china-relations  

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/chinese-studenten-geven-en-ze-nemen-a3961415  

Opiniebijdrage NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/03/wetenschap-houdt-de-deur-naar-china-open-a3962312  

Beleidsnota Nederland-China: een nieuwe balans: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/vbr4y3bwc3x6mvvlr2daazc47a  

 

 

Techsector teleurgesteld in Voorjaarsnota (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Het is ronduit teleurstellend dat het kabinet geen extra geld vrijmaakt voor innovatie. Dat schrijft FME in een reactie op de 

Voorjaarsnota (die enkele berichten hiervoor ook al aan de orde kwam). De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie 

wijst er op dat, gelet op de internationale ontwikkelingen, de Nederlandse concurrentiekracht “zeer hoog” op de agenda moet s taan. 

Nieuwsbericht FME: https://www.fme.nl/nl/nieuws/reactie-fme-voorjaarsnota  

Nieuwsbericht De Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/financieel/3656906/techsector-teleurgesteld-in-voorjaarsnota  

 

 

Trends in Nederland 2019 (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Wat in 1924 begon als een onmisbaar naslagwerk, het Statistisch Zakboek, is inmiddels uitgegroeid tot de informatieve webpublicatie 

‘Trends in Nederland’. De editie over 2019 bevat een bloemlezing van belangrijke CBS-cijfers en biedt een goed beeld van de 

economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. 

Publicatie CBS: https://longreads.cbs.nl/trends19/  

 

 

Rabobank sluit zich aan bij X!Delft (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

De TU Delft en Rabobank gaan samen baanbrekende innovaties onderzoeken op het gebied van smart cities, health en AgriFood. 

Rabobank heeft zich hiervoor aangesloten bij X!Delft, het nieuwe samenwerkingsprogramma van de TU Delft en grote bedrijven, dat 

wordt ondersteund door Roland Berger. 

Nieuwsbericht TU Delft: https://www.tudelft.nl/2019/technology-transfer/rabobank-sluit-zich-aan-bij-xdelft/  

 

 

Kabinet investeert 65 miljoen euro in beleid startups en scale-ups (3 juni 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-

euro-in-beleid-startups-en-scale-ups  

https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2019-european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-netherlands_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2815_en.htm
https://www.clingendael.org/research-program/china-relations
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/05/23/chinese-studenten-geven-en-ze-nemen-a3961415
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/03/wetenschap-houdt-de-deur-naar-china-open-a3962312
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/vbr4y3bwc3x6mvvlr2daazc47a
https://www.fme.nl/nl/nieuws/reactie-fme-voorjaarsnota
https://www.telegraaf.nl/financieel/3656906/techsector-teleurgesteld-in-voorjaarsnota
https://longreads.cbs.nl/trends19/
https://www.tudelft.nl/2019/technology-transfer/rabobank-sluit-zich-aan-bij-xdelft/
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-scale-ups
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/03/kabinet-investeert-65-miljoen-euro-in-beleid-startups-en-scale-ups
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Het kabinet gaat de komende vier jaar 65 miljoen euro extra investeren in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. 

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt het bedrag beschikbaar om knelpunten rondom 

personeel en financiering aan te pakken. Een sterk klimaat voor startups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van 

technologiebedrijven. Met dit stevige pakket aan maatregelen is het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem in staat om tot de 

wereldtop te behoren. 

Staatssecretaris Keijzer gaat het geld namens het kabinet inzetten voor betere toegang van startups en scale-ups tot (durf)kapitaal, het 

verkennen van een fiscale regeling voor aandelenopties personeel, een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van startups 

en vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland, Ook gaat het kabinet zorgen dat de 

toegang van Nederlandse startups tot de internationale netwerken verbetert en meer bedrijven doorgroeien tot wereldspelers. 

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Ik verwacht dat het pakket maatregelen eraan bijdraagt dat de Nederlandse startup en scale-up 

infrastructuur tot de top van de wereld gaat behoren. Deze maatregelen zijn onderdeel van een doorlopende agenda, om meer 

technologische kansen te verzilveren en de groeimogelijkheden voor startups en scale-ups te verbeteren. Dat draagt bij aan extra 

banen en inkomsten in Nederland.” 

 

Drie maatregelen om technisch en digitaal talent aan te trekken 

Ten opzichte van andere bedrijven is het voor startups en scale-ups extra moeilijk om personeel aan te trekken, omdat zij vaak geen 

hoge, vaste salarissen kunnen betalen. Het kabinet neemt daarom drie maatregelen: 

Fiscale regeling voor aandelenopties personeel 

Samen met  staatssecretaris Snel (Financiën) verkent staatssecretaris Keijzer (EZK) een aanpassing van de fiscale regeling voor 

aandelenopties. Doel is te komen tot een wettelijke regeling, waarbij het moment van belastingheffing wordt verplaatst van het moment 

van uitoefenen van de aandelenopties, naar het moment van verkoop van de met de aandelenopties verkregen aandelen. 

Verblijfsregeling essentiële personeelsleden startups en vrije toegang partners 

Talent kan ook van buiten de landsgrenzen worden aangetrokken om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. Minister Koolmees 

(SZW), minister Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Keijzer (EZK) creëren daarom in pilotvorm een verblijfsregeling voor 

essentiële personeelsleden van een startup afkomstig van buiten de EU. Een andere maatregel die minister Koolmees neemt, is de 

vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen (planning: begin 2020). 

 

Verkenning aanvullende acties om durfkapitaal te stimuleren 

Voor startups en scale-ups is het nodig om voldoende kapitaal aan te kunnen trekken om te kunnen groeien. Dit is met name een 

belemmering voor jonge ondernemers die actief zijn op het terrein van sleuteltechnologieën. Deze sectoren zijn vaak kennis- en 

kapitaalintensief en jonge bedrijven hebben daardoor meer tijd en middelen nodig om een technologie naar de markt te brengen. 

 

De recente evaluaties van diverse risicokapitaalinstrumenten laten zien dat de toegang tot kapitaal door de overheidsinterventies in de 

vroege fase succesvol zijn geweest. Omdat er nog steeds een tekort aan toegang tot kapitaal lijkt te zijn in de vroege fase en in het licht 

van initiatieven in omringende landen om durfkapitaal te stimuleren, onderzoekt het kabinet of aanvullende acties nodig zijn. Zo is het 

kabinet in gesprek met Invest-NL om te bezien of fondsvorming voor ondernemingen op het gebied van sleuteltechnologieën kan 

worden bevorderd. Daarnaast heeft de topsector HTSM het initiatief genomen om een investeringsfonds voor scale-ups op te zetten. 

En komend najaar organiseert staatssecretaris Keijzer (EZK) in de SEED-capital regeling een tender voor duurzaamheid fondsen. 

Hiervoor stelt zij aanvullend op de 65 miljoen euro €20 miljoen beschikbaar. 

 

Vervolg StartupDelta 

Om de ambities waar te maken, is een stevige impuls nodig. Het kabinet ziet hier een taak voor StartupDelta. Constantijn van Oranje is 

bereid  om zich ook na medio 2019 als ambassadeur van het programma met de nieuwe naam TechLeap.NL te blijven inzetten voor de 

versterking van het klimaat voor startups en scale-ups. 

 

 

Advies over universiteiten en hogescholen verschijnt 12 juni (3 juni 2019) 

Bron: Website AWTI https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/advies-toekomstbestendigheid-stelsel-van-universiteiten-en-

hogescholen-verschijnt-op-12-juni  

De AWTI brengt op 12 juni een advies uit over de toekomstbestendigheid van het stelsel van universiteiten en hogescholen. 

Op die dag bieden voorzitter Uri Rosenthal en raadslid Sjoukje Heimovaara het advies aan de minister van OCW, Ingrid van 

Engelshoven, aan. 

In dit advies doet de AWTI aanbevelingen over de houdbaarheid van het stelsel en hoe hogescholen en universiteiten hun 

maatschappelijke functies – goed onderwijs, impactvol onderzoek en brede kennisverspreiding – optimaal kunnen vervullen. 

Ontwikkelingen in binnen- en buitenland beïnvloeden de positie en het functioneren van universiteiten en hogescholen en daarmee ook 

de prestaties van het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek. In 2010 concludeerde de Commissie-Veerman al dat dit stelsel niet 

toekomstbestendig was, met als kernpunt dat meer differentiatie nodig is. In mei jl. bracht  de Commissie-Van Rijn haar advies uit, 

waarin ze concludeert dat de huidige manier van bekostiging van universiteiten en hogescholen niet toekomstbestendig is. Om te 

zorgen dat het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek ook in de toekomst goed presteert, zijn er serieuze wijzigingen nodig. 

Het advies is vanaf woensdagochtend 12 juni beschikbaar via deze site. Ook kunt u vanaf dat moment de publiekssamenvatting en het 

persbericht lezen op de site. 

 

 

https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/advies-toekomstbestendigheid-stelsel-van-universiteiten-en-hogescholen-verschijnt-op-12-juni
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/04/advies-toekomstbestendigheid-stelsel-van-universiteiten-en-hogescholen-verschijnt-op-12-juni
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Nationale Iconen (28 mei 2019) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-

iconen?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief   

De ontwikkeling van de kunstnier. De uitvinding van bluetooth. De bouw van de Deltawerken. Stuk voor stuk baanbrekende 

innovaties waar Nederland trots op is. Nationale Iconen hebben de potentie van deze klasse te worden. 

Het kabinet gaat voor de derde keer op zoek naar baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan 

veranderen. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om als Europees innovatieleider 

toonaangevend te blijven. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn verantwoordelijk voor 

de uitvoering van de competitie. 

 

10 kanshebbers Nationale Iconen bekend 

10 innovatieve technologieën zijn genomineerd als finalisten voor de verkiezing van de nieuwe Nationale Iconen. Het gaat om 

Nederlandse oplossingen voor wereldwijde vraagstukken op het gebied van gezondheid, energie, digitalisering, circulaire mater ialen en 

mobiliteit. Het kabinet maakt in september bekend wie de uiteindelijke winnaars zijn. 

Voor de derde editie zijn in totaal 55 goede projecten ingediend. Een onafhankelijke jury onder leiding van Hans Wijers selecteerde 10 

innovaties en adviseert het kabinet bij het benoemen van de Nationale Iconen. De 10 betrokken ondernemers en onderzoekers zijn 

uitgenodigd om de komende weken hun innovaties uitgebreid toe te lichten aan de jury. 

 

De 10 finalisten 

De 10 Nederlandse innovaties in de race om de titel Nationaal Icoon te mogen dragen zijn:   

 BiosparQ (Leiden): snelle en betaalbare diagnostiek van infectieziekten; 

 Elemental Water Makers (Den Haag): duurzame watervoorziening via zon, zee en wind; 

 Hiberband (Amsterdam): satellietnetwerk voor Internet of Things (IoT); 

 Inreda Diabetic (Goor): kunstalvleesklier voor mensen met diabetes; 

 PET Upcycling (Ioniqa, Eindhoven): chemische recyclingmethode voor PET-plastic afval; 

 Leadax (Wapenveld): het nieuwe lood: een volledig circulaire vervanger van lood; 

 Lightyear (Atlas Technologies, Helmond): elektrische familieauto op zonne-energie;   

 Oxycom Fresh Air (Raalte): natuurlijke luchtbeheersing in gebouwen 

 PowerNEST (IBIS Power, Eindhoven): extra verdieping op pand combineert energie uit zon en wind; 

 Smart*Light (Delft/Eindhoven): inventief mobiel instrument dat röntgenstraling genereert voor medisch-, materiaal- en 

kunstonderzoek. 

Lees meer op nationaleiconen.nl: https://www.nationaleiconen.nl/  

 

 

Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk (27 mei 2019) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/agrospecial-100-jaar-landbouw-attach%C3%A9-

netwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io+ao&utm_source=nieuwsbrief  

Het Landbouw Attaché Netwerk (LAN) verbindt al een eeuw lang producten, diensten en kennis van Nederlandse 

agrobedrijven en kennisinstellingen aan partners en projecten wereldwijd. Ter ere van het 100-jarig jubileum van het LAN is een 

Agrospecial uitgegeven, waarin staat hoe de landbouwraden aankijken tegen de uitdagingen van morgen. 

De landbouwraden besteden in de jubileum-Agrospecial aandacht aan de manier waarop Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen 

op het wereldtoneel een rol kunnen spelen bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen rond voedselproductie. Deze speciale 

digitale Agrospecial https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2019/01/index is opgebouwd rond 6 thema's die een cruciale rol 

spelen in het werk van de landbouwraden wereldwijd, te weten: 

 Kringlooplandbouw 

 Water en klimaat 

 Innovatieve technologie 

 Van veel naar beter 

 Vlees of vega 

 The place to be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-iconen?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/nationale-iconen?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io&utm_source=nieuwsbrief
https://www.nationaleiconen.nl/
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/agrospecial-100-jaar-landbouw-attach%C3%A9-netwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io+ao&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/agrospecial-100-jaar-landbouw-attach%C3%A9-netwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190528&utm_content=io+ao&utm_source=nieuwsbrief
https://magazines.rijksoverheid.nl/lnv/agrospecials/2019/01/index
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Gobal innovation news 

Het verbeteren van de transparantie en nauwkeurigheid van onderzoek (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Een rapport van de Amerikaanse National Academies gaat in op de reproduceer- en repliceerbaarheid van wetenschappelijke 

resultaten. Het rapport moedigt hervormingen van de wetenschappelijke praktijk aan, maar benadrukt ook dat wetenschappelijk 

vertrouwen minder berust op het verifiëren van individuele resultaten dan op het verzamelen van bewijsmateriaal over studies heen. 

Nieuwsbericht National Academies: http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=25303  

Rapport National Academies: 

https://www.nap.edu/login.php?record_id=25303&amp%3Bpage=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F25303  

 

 

Eerste mondiale meting van de Talent Aantrekkelijkheid van landen (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

De welvaart van landen wordt steeds meer afhankelijk van hun vermogen om getalenteerde en bekwame mensen uit het 

buitenland aan te trekken. Een rapport van de OESO rangschikt landen naar attractiviteit voor buitenlands talent, onderscheiden naar 

hooggekwalificeerde werknemers op master-doctoraal niveau, internationale studenten in het tertiair onderwijs en buitenlandse 

ondernemers. Nederland staat overall op plaats 8. Zwitserland en Australië voeren de lijst aan. 

Rapport Migration Policy Debates: http://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf  

Interactive Talent Index: http://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/  

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019052917190296  

 

 

OESO spreekt beginselen inzake kunstmatige intelligentie af (6 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

De OESO (OECD) heeft een set van Principles on Artificial Intelligence (AI) aangenomen, de eerste internationale normen voor 

het verantwoord beheer van betrouwbare AI. De OESO-beginselen omvatten concrete aanbevelingen voor overheidsbeleid en 

overheidsstrategieën. Op het OECD Forum 2019 werd doorgepraat over de manier waarop de principes kunnen worden toegepast en 

overal op de wereld ingang kunnen vinden. Een artikel van The Hill zet uiteen waarom het belangrijk is om aan deze principes 

aandacht te schenken. Het World Economic Forum heeft intussen een AI Council opgericht die mondiale regels voor AI gaat opstellen, 

meldt MIT Technology Review. Opvallend genoeg heeft China vorige week eigen principes voor AI gepresenteerd. De Beijing Academy 

of Artificial Intelligence (BAAI) vertaalde ze in het Engels. Wederom een artikel van MIT Technology Review vraagt zich af waarom de 

Chinezen zich nu opeens druk maken over ethiek. 

Nieuwsbericht OESO: https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm  

Rapport OECD Principles on Artificial Intelligence:  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/54duvhwjxnp6khtphn5vzrnvku 

Webcast OECD Forum 2019: https://oecd.streamakaci.com/052019/vod/day/2/room/1/hour/14:30/lang/fl  

Artikel The Hill: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/fkx5kqwxz4akhmfgllel6ke4oy  

Artikel MIT Technology Review – 1: https://www.technologyreview.com/s/613589/the-world-economic-forum-wants-to-develop-global-

rules-for-ai/  

Beijing AI Principles – BAAI: https://baip.baai.ac.cn/en?fbclid=IwAR2HtIRKJxxy9Q1Y953H-2pMHl_bIr8pcsIxho93BtZY-

FPH39vV9v9B2eY  

Artikel MIT Technology Review – 2: https://www.technologyreview.com/s/613610/why-does-china-suddenly-care-about-ai-ethics-and-

privacy/  

 

 

China: Beijing stoomt op in ranglijsten van meest innovatieve steden ter wereld (6 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 6 juni 2019 

Vastgoedadviseurs & professionals JLL beoordeelt in het rapport Innovation Geographies meer dan 100 steden wereldwijd op 

de kracht van hun innovatie-ecosystemen en de beschikbaarheid van talent. Opvallend is de vierde plaats van Beijing, na San 

Francisco, Tokyo en Singapore, maar nog voor Londen, New York en Hong Kong. Een rapport van het Shanghai Institute for Science 

of Science and Springer Nature noemt Beijing ook al bij de top 10 van meest innovatieve steden ter wereld. Deze ranglijst is gebaseerd 

op wetenschappelijke publicaties. 

Nieuwsbericht World Economic Forum: https://www.weforum.org/agenda/2019/05/these-are-the-most-innovative-cities-in-the-world/  

Artikel Inkstone: 

http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=25303
https://www.nap.edu/login.php?record_id=25303&amp%3Bpage=https%3A%2F%2Fwww.nap.edu%2Fdownload%2F25303
http://www.oecd.org/els/mig/migration-policy-debates-19.pdf
http://www.oecd.org/migration/talent-attractiveness/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019052917190296
https://www.oecd.org/science/forty-two-countries-adopt-new-oecd-principles-on-artificial-intelligence.htm
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/54duvhwjxnp6khtphn5vzrnvku
https://oecd.streamakaci.com/052019/vod/day/2/room/1/hour/14:30/lang/fl
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/fkx5kqwxz4akhmfgllel6ke4oy
https://www.technologyreview.com/s/613589/the-world-economic-forum-wants-to-develop-global-rules-for-ai/
https://www.technologyreview.com/s/613589/the-world-economic-forum-wants-to-develop-global-rules-for-ai/
https://baip.baai.ac.cn/en?fbclid=IwAR2HtIRKJxxy9Q1Y953H-2pMHl_bIr8pcsIxho93BtZY-FPH39vV9v9B2eY
https://baip.baai.ac.cn/en?fbclid=IwAR2HtIRKJxxy9Q1Y953H-2pMHl_bIr8pcsIxho93BtZY-FPH39vV9v9B2eY
https://www.technologyreview.com/s/613610/why-does-china-suddenly-care-about-ai-ethics-and-privacy/
https://www.technologyreview.com/s/613610/why-does-china-suddenly-care-about-ai-ethics-and-privacy/
https://www.weforum.org/agenda/2019/05/these-are-the-most-innovative-cities-in-the-world/
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https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/mh2qhojizngqnlbh6ae34jxjga  

Rapportage JLL: http://cities-research.jll.com/cities-research/innovation-geographies  

Nieuwsbericht China Daily: http://global.chinadaily.com.cn/a/201905/27/WS5ceb36fba3104842260bddf6.html  

 

 

Chinese researchers cooperate more with the US than with Europe (28 May 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 145, 28 May 2019 

In its quest to become world leader in top industries of the future, Chinese researchers are collaborating more with US 

academics than with Europeans  

 
Front cover of the Commission's report https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-

reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse  on China science cooperation.  

There is more research collaboration between the US and China than between China and the EU, according to a report 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-

innovation-powerhouse on innovation policy in China published last week by the European Commission’s Joint Research Centre. 

US-Chinese co-publications outstrip EU-Chinese publications by around 3:1 across multiple fields, including engineering, medicine, 

computer science, mathematics, and energy. There are also more than twice as many Chinese authors in the US and vice versa, as 

there are Chinese authors in the EU, or European authors in China. 

 

This is one nugget from the report, which gives a forensic assessment of the current position of China’s innovation system vis-à-vis that 

of the US and Europe. Where EU-Chinese co-publications acknowledge the source of their funding, they are far more likely to be 

funded by China than the EU or member states. However, funding from EU member states was acknowledged around five times as 

frequently as funding from the European Commission. 

 

In 2000, Chinese co-publications with the EU were rare, and there were not many more US-Chinese co-publications either. While 

Chinese research cooperation with both the EU and the US grew steadily from 2000-2017, US co-publications grew much faster. 

But taking citations as a proxy for impact, European researchers are still ahead of China. Using data from Scopus, the search and 

indexing service for academic research, the JRC found that more than 25 per cent of the top 10 per cent most-cited papers were from 

the EU, compared to just over 15 per cent from China. However, China’s presence in the top 10 per cent most cited works has been 

increasing slowly since 2006, while the EU and US shares have been falling. 

Through its ‘Made in China 2025’ policy, China aims to become a world leader in key industries, strengthening its domestic innovation 

capacity, in order to reduce reliance on foreign technologies.  

 

The study concludes China has become a major competitor in several rapidly expanding high tech sectors. As a response, the EU 

needs to boost its industrial and research and innovation performance, while developing a trade policy that ensures a level playing field 

for EU companies in China. 

 

 

  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/3ndb3aasrdhbkuwio7xmvi6epwlaj3aejlspd3c23dttnoh67nxa/mh2qhojizngqnlbh6ae34jxjga
http://cities-research.jll.com/cities-research/innovation-geographies
http://global.chinadaily.com.cn/a/201905/27/WS5ceb36fba3104842260bddf6.html
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/china-challenges-and-prospects-industrial-and-innovation-powerhouse
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Wageningen University & Research  related Events 
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Events 

 

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  

 

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 

 

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
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
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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 .  

  

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). 

 

 

NEW: EIP-AGRI Workshop "Small is smart" - Innovative solutions for small agricultural 

and forestry holdings - 29-30 October 2019 
The EIP-AGRI Service Point is organising the workshop ‘Small is smart - Innovative solutions for small agricultural and forestry 

holdings' 

 

This two-day event will take place on Tuesday 29 and Wednesday 30 October 2019 in Bucharest Romania, and we are looking for 

participants! 

   

 Event webpage: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163  

 Application form https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163  - complete before 15 June 2019, 23:59 CET  

 

Farmers and farmers' organisations, foresters, EIP-AGRI Operational Groups, SMEs, start-ups, advisers, universities, research and 

technology organisations, rural networks, and anyone who may be involved in relevant projects or has experience with engaging in, 

designing and/or implementing innovative solutions and adoption of new practices and technologies in small agricultural and forestry 

holdings across Europe are invited to apply. We would like to hear about your projects and experiences. 

 

 

Scope and objectives 

Small agricultural and forestry holdings form an integral part of Europe’s countryside, helping to preserve the diversity of the landscape, 

providing a livelihood for millions of people and nurturing various centuries-old traditions and customs in the countryside. 

 

Small holdings exist throughout the EU. Often such small farms and forestry holdings are run at family level over many generations. 

They may generally be characterised by lower efficiency and diversity of production. Owners are often of older generations, or may not 

have had the opportunity to attend higher education, so implementing innovations or new technologies can sometimes be difficult. Part-

time farmers may face similar challenges and are also limited in agricultural surface. 

 

The overall aim of the workshop is to promote networking among people and projects dealing with innovation and adoption of 

new technologies in small farm and forestry holdings. This means to learn more about each other, find common issues, explore 

possibilities for collaboration and knowledge exchange. 

 

The specific objectives of the workshop are: 

•             identifying common challenges 

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
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.rvo.nl/eureka
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
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•             exploring potential solutions to shared challenges 

•             exchanging good practices 

•             connecting participating projects 

•             promoting further cooperation between partners from different projects 

 

 

Apply to attend 

If you are interested in participating, please fill in the application form before 15 June 2019, 23:59 CET. 

Please note that, given the limited number of available seats, we cannot accommodate all requests for participation. The organisers will 

assess all applications received and will only confirm the attendance of those who will be selected. 

 

You may forward this invitation for expression of interest to other persons in your network if you think that their expertise or field of 

activity is relevant for the scope of the event. The number of seats is limited, so in most cases we can offer only one seat per project / 

organisation. However, the participation of farmers and foresters is strongly encouraged, and a second participant per organisation / 

project can be exceptionally envisaged if at least one of them is a farmer or forester. 

 

 

Travel and accommodation 

If required, travel and accommodation (hotel) costs for participants may be paid for by the European Commission for those who have 

been selected. Details about travel and accommodation arrangements, access information and the final agenda will be circulated by the 

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

Please do not make any reservation until you have heard from us. 

 

Further information and updates will be published on the event webpage. 

 

For any questions, please contact workshop@eip-agri.eu 

 

 

NEW: The next BBI JU Stakeholder Forum, Brussels will take place on 4 December 2019 

in Brussels. 
  

The registration for the event will open in September but in the meantime, please mark your calendars! 

   

ABOUT THE EVENT 

The BBI JU Stakeholder Forum 2019 will bring together the bio-based industries community and facilitate open discussion on the 

impact, achievements and strategic direction of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) programme, as well as the latest 

developments in the bio-based industries sector.  

  

THE PROGRAMME 

BBI JU will present a comprehensive programme of high-level speakers, who will present their ideas through inspiring keynote 

speeches, pertinent panel discussions and parallel sessions. There will be also networking opportunities and a project exhibi tion where 

100 granted projects will present their work. Bringing projects together in one venue with other BBI JU stakeholders, will facilitate the 

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

We welcome all our stakeholders: industry, SMEs, academia, research organisations and policymakers, opinion leaders, EU 

community, BBI JU projects’ participants and bio-based industries community as a whole. 

  

WHERE 

The event will take place at the Egg Congress and Meeting Center https://www.theeggbrussels.com/  in Brussels. 

  

mailto:workshop@eip-agri.eu
https://www.theeggbrussels.com/
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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 7 June 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) 

H2020-LC-LCA-2020 one-stage  Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  13 February 2020 at 

17.00 Brussels time (H2020-LC-LCA-2020 one-stage 

H2020-LC-LCA-2020 two-stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 13 February 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2 3 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LC-LCA-2020 two-stage) 

H2020-SC5-2020 one-stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  13 February 2020 at 

17.00 Brussels time (H2020-SC5-2020 one-stage 

H2020-SC5-2020 two- stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline first stage 13 February 

2020 at 17.00 Brussels time and foreseen deadline second stage 2 3 September 2020 

at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC5-2020 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 7 June 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 

 

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
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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:  

“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  

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  

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 7 June 2019. Calls marked with NEW are newly included 

in the list 

 

Deadline Call 

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/  

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
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
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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National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 7 June 2019. Calls marked with NEW  are newly included in the 

list 

Deadline Call 

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 

27-06-2019 Deadline voor  Expression of interest Smart Industry  call 2019 (samenwerkingsprogramma Smart 

Industry en NWO) De deadline voor het indienen van een Expression of Interest is donderdag 27 juni 2019, 

14:00:00 CEST. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-

industry-2019---si2019.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.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-

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.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.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
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-mind/open-mind.html


 

 

 

 42 

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 

05-09-2019 Deadline 1 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

 5 september 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 10 oktober 2019 

 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 12 december 2019 

 februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html  

10-09-2019 Deadline voor indienen  aanvragen Hestia – Impuls voor Vluchtelingen in de Wetenschap. De deadline 

voor het indienen van aanvragen is 10 september 2019, om 14.00 uur 

CE(S)T.  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html en 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html  

19-09-2019 Deadline voor indienen van een volledige aanvraag  Smart Industry  call 2019 

(samenwerkingsprogramma Smart Industry en NWO) De deadline voor het indienen van een volledige 

aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00:00 CEST.   https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.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 twee wetenschappelijke chemieprijzen de Athenaprijs en de Gouden KIEM   U kunt uw 

nominaties voor beide prijzen indienen tot en met 1 oktober 2019, 14:00u via goudenkiem2019@nwo.nl  voor 

de Gouden KIEM en womeninchemistry@nwo.nl voor de Athenaprijs. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html  

01-10-2019 Deadline voor oproep Gouden KIEM 2019 -domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland 

Chemistry samenwerking nieuwe bedrijjes (start ups) en kennisinstellingen  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  

07-11-2019 NEW: Deadline 2 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines 

gespecificeerd in een jaar tijd: 

 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 12 december 2019 

 februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-mind/open-mind.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/open-mind---call-for-proposals/Open+Mind+2019+call+for+proposals.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/open-mind---call-for-proposals/Open+Mind+2019+call+for+proposals.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/groen/groen.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
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/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
mailto:womeninchemistry@nwo.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
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.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf
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
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/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
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07-11-2019 NEW Sluiting indiening van de regeling KIEM GoChem. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend 

tot uiterlijk 7 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is  28 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die 

na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.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 

February 2020 NEW Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines 

gespecificeerd in een jaar tijd: 

 februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

April 2020 NEW Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines 

gespecificeerd in een jaar tijd: 

 april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

June 2020 NEW Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines 

gespecificeerd in een jaar tijd: 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

-xs/open-competitie-enw-xs.html 

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 7 juni 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  

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  

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.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/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
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

