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HORIZON 2020    

Results SC5-2019 call stage 1 available (12 June 2019) 

Source: EU office 

Here is the quick scan of the evaluation results for the SC5 calls Stage 1 (9 of 36 projects are accepted for Stage 2: 25% success rate. 

 1 of the 2 coordination’s has a GO.  

 The distribution among SGs: 5 projects of ESG, 1 - SSG, 2 - ASG-IMARES and 1 - AFSG 

 The most submissions were in the following two calls:  

o Inter-relations between climate change, biodiversity and ecosystem services. LC-CLA-06-2019: 9 proposals 

submitted and 4 GO to Stage 2. For the total EU submissions: the highest score for this call is 10 and lowest 8 and 

10 projects go to Stage 2.  

o Nature-based solutions in cities in LAC countries: ID: SC5-13-2019: 6 proposals submitted and 1 GO to stage 2.   

For the total EU submissions: the highest score for this call is 10 and the lowest 9.5 and 8 projects GO to Stage 2.   

 

 

Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot (11 June 2019) 

Source: Website EC  

The Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot aims to support top-class innovators, start-ups, small companies and 

researchers with bright ideas that are radically different from existing products, services or business models, are highly risky and have 

the potential to scale up internationally.  

The Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot supports researchers and innovators developing high-risk, breakthrough 

innovations with the potential to create new markets and boost jobs, growth and prosperity in Europe. It pilots two new schemes: 

i. the EIC Pathfinder pilot (grant only), comprising FET-Open and FET-Proactive. 

ii. the EIC Accelerator pilot (grant only and blended finance), building upon the SME Instrument 

 

The Enhanced EIC pilot also includes other calls and actions such as Fast Track to Innovation (FTI) and the Horizon Prizes. 

The Enhanced EIC Pilot Work Programme 2018-2020 under Horizon 2020 aims at facilitating that transition towards a fully-fledged EIC.  

The Work Programme contains three main novelties: 

1. Reformed and simplified funding instruments; 

2. A more flexible and pro-active approach to management (needed for high-risk projects and fast evolving technologies and 

markets); and, 

3. A revised governance in the form of an Advisory Board composed of high-level experts from across the European innovation 

community. 

A total amount of around €3 billion will be provided throughout the period 2018-2020 to fund the most talented innovators and help their 

companies scale up and expand beyond European borders. 

 

The Enhanced EIC pilot is able to support 

 ideas from any area of technology or business sector, including novel combinations of technologies and business models 

 all stages from feasibility to development to scale-up 

 innovators from all EU Member States, from other countries associated to the EU Horizon 2020 programme, and to innovators 

from all parts of the world who establish their activities in Europe 

 

EIC-pathfinder 

We are approaching you today to let you know that there are changes to the 2019 EIC work programme of Horizon 2020 as far as the 

FET EIC Pathfinder is concerned: first to allocate an extra 45,4 Meuro for FET Proactive topics (specifically for energy and climate 

change research) and second,  to postpone the deadline for submission for all FET Proactive topics to 8 October 2019. 

 

These changes to the Work Programme are now pre-published https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-

section/european-innovation-council-eic-pilot  and are expected to be formally adopted and published in the Funding and Tenders 

online portal by the end of June 2019.  

 

Note that, with these changes, the deadline for proposals on all FET Proactive topics and subtopics for 2019 is delayed; this gives 

you more time to adapt to the increased scope and budget of the call and to prepare your proposals accordingly. 

 

We will also organise a Webinar to explain these changes and answer your questions on June 14th at 15 hrs (Brussels time). The link 

is https://ecwacs.webex.com/ecwacs/j.php?MTID=m98f3c77cb49947ffe3b4a89f80bf8527   

 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ecwacs.webex.com/ecwacs/j.php?MTID=m98f3c77cb49947ffe3b4a89f80bf8527
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For more information, please see https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-454-million-extra-funds-fet-research-combat-

climate-change-2019 

 

(i) the EIC Pathfinder pilot (grant only) 

FET-Open Early-stage, science and technology research by interdisciplinary consortia exploring visionary ideas for radically new future 

technologies that challenge current paradigms and venture into the unknown. Open to research into any area of technology, it aims to 

attract new, high-potential research and innovation players. 

FET-Proactive Cutting edge-high-risk/ high reward research and innovation projects that aim to firmly establish the future potential of a 

new and promising demonstrate a new technological paradigm within a predefined scope. 

 

More information 

European Innovation Council (EIC) pilot web site: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm  

European Innovation Council (EIC) pilot factsheet: 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic_pilot_factsheet_2018-2020_0.pdf  

Updated (draft) Work Programme 2018-2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/file/eic-piloth2020wp-2018-2020-

draftpdf  

Updated (draft) Work Programme 2018-2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic-

pilot_h2020_wp-2018-2020-draft_.pdf  

 

 

Up to €17.5 million in financing for innovative companies under the European Innovation 

Council, to support rapid growth of breakthrough, market-creating ideas (7 June 2019) 

From today, innovative companies can apply for up to €17.5 million in combined grant and equity financing to scale-up 

quickly and effectively through the EIC ‘Accelerator’ pilot https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-smeinst-2018-

2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCod

e=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-EIC-SMEINST-2018-

2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState, increasing support for 

ground-breaking concepts that could shape new markets or disrupt existing ones in Europe and worldwide. This comes 

following the announcement in March by the Juncker Commission of a €2 billion Enhanced EIC pilot, to turn Europe's scientific 

discoveries into businesses that can scale up faster. 

 

Carlos Moedas, EU Commissioner for Research, Science and Innovation said: 

When we designed the European Innovation Council our top priority was to focus on the needs of our European innovators. This kind of 

entrepreneurs often need more funding and support than grant schemes alone can offer; the EIC Accelerator pilot will test a grant and 

equity blended financing model, paving the way for a fully-fledged European Innovation Council in the next EU research and innovation 

framework programme, Horizon Europe 

The Accelerator pilot will support high-potential enterprises (mainly small and medium-sized - SMEs), with financing as well as coaching 

and mentoring, to develop and bring to market new products, services and business models that could drive economic growth, fi lling the 

market gap by support innovation considered ‘high-risk’ for private investors. It is complemented by the EIC Pathfinder 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#pathfinder  Pilot, which supports advanced technologies/early-stage 

innovation. Together both instruments of the EIC cover the entire innovation chain. 

 

Background 

Currently in its pilot phase, the EIC will become a ‘fully-fledged’ reality from 2021 under the next EU research and innovation 

programme Horizon Europe https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-

next-framework-programme_en   (2021-2027).  The Commission has proposed to dedicate €10 billion to the EIC under Horizon Europe 

for support to innovators through two main funding instruments – the Pathfinder for advanced research (for early-stage research) and 

the Accelerator, a blended financing model (grants plus equity). 

The Commission will announce shortly the appointment of 15 to 20 innovation leaders to an EIC Advisory Board to oversee the EIC 

pilot, prepare the future EIC, and champion the EIC globally. In addition, a call for recruitment will be published in June to recruit a first 

set of “programme managers” with leading expertise in new technologies to provide full-time, hands-on support for projects. 

 

More information 

EIC pilot website: https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding  

 

Factsheets: 

EIC covering the entire Innovation Chain: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_factsheet_032019.pdf  

FAQ on the  EIC enhanced pilot: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_qa_032019.pdf  

Enhanced EIC Pilot video: 

https://www.facebook.com/watch/?v=380953299156385https://www.facebook.com/watch/?v=380953299156385  

EIC Accelerator Pilot infographic: https://ec.europa.eu/research/eic/pdf/ec_eic_qa_032019.pdf  
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Horizon Europe 

Registratie voor R&I Days nu mogelijk (13 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 24 

 
 

Registration https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-

days/registration_en  is now open for our inaugural annual flagship event - European Research and Innovation Days on 24, 25 and 

26 September 2019 and the draft progammes are online https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-

events/european-research-and-innovation-days/programme_en.  

  

Taking place in the iconic venue KANAL-Centre Pompidou, Quai des Péniches, Brussels, Belgium, it aims to gather Europe’s best and 

brightest researchers, scientists, innovators and policy makers.  The event, which is open to everyone and is free of charge, will feature 

three main elements: a high-level Policy Conference, the Innovative Europe Hub and the ‘Science is Wonderful’ exhibition of EU-

funded projects. This event will be an important part of the strategic planning process that sets the foundations for the first work 

programmes of Horizon Europe https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-

next-framework-programme_en, the proposed €100 billion next EU programme for research and innovation (2021-2027).   

                   

Please follow @EUScienceInnov on Twitter/Facebook using the conference hashtag #RiDaysEU to stay informed of developments. 

  

 

Het is nu mogelijk je te registreren voor de Europese Research & Innovation Days op 24-26 september. De R&I Days zijn een 

belangrijk moment in de voorbereiding van Horizon Europe. Aanmelden kan via de website van de Europese Commissie. 

 

Aanmelden voor R&I Days 

Je kunt je nu registreren voor de Europese Research & Innovation Days (R&I) op de website van de Europese Commissie 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en . De R&I Days 

vinden plaats in het Kanal Centre Pompidou in Brussel op 24-26 september. Gelijktijdig vinden ook de Science is Wonderful 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-

days/programme_en#wonderful  tentoonstelling en Innovative Europe Hub https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en#hub  plaats. 

 

Belangrijke stap voor Horizon Europe 

De R&I Days zijn een belangrijke stap in de voorbereiding van Horizon Europe, omdat de Commissie gedurende deze dagen het 

strategisch plan voor Horizon Europe https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe  wil bespreken. Met 

dit plan wil de Commissie meer richting geven aan Europees onderzoek en daardoor meer impact genereren. Na een – nog te openen 

– consultatie van dit plan in juli en augustus, zal de Commissie in september een tweede versie ter discussie voorleggen. Sommige 

delen van het programma https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/european-research-and-innovation-

days/programme.cfm?id=452&day=24  zijn aangemerkt als co-design sessions. Deze sessies zijn expliciet bedoeld om onderdelen van 

het strategisch plan te bespreken. De Commissie wil de toegang tot deze sessies daarom beperken. Het is dan ook belangrijk dat het 

Nederlands kennisveld gedurende de hele conferentie in groten getale vertegenwoordigd is. 

 

Meer informatie:  

Website Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-

innovation-days_en: European Research and Innovation Days 

Website Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-

innovation-days/programme_en: Programma van R&I Days 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/registration_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en#wonderful
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en#wonderful
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en#hub
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en#hub
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/european-research-and-innovation-days/programme.cfm?id=452&day=24
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/european-research-and-innovation-days/programme.cfm?id=452&day=24
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/programme_en
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Other International subsidy news 
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National subsidy news  

Vooraankondiging openen call Investeringen NWO-Groot (17 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-openen-call-investeringen-nwo-

groot.html  

Na de zomer wordt besluit over een volgende call Investeringen NWO-Groot verwacht. Momenteel is er nog geen nieuwe ronde 

Investeringen NWO-groot uitgeschreven. 

Wel is de verwachting dat er een nieuwe ronde zal worden ingesteld door de Raad van Bestuur en dat de call for proposals voor de 

ronde 2019-2020 dit najaar wordt opengesteld. 

De Raad van Bestuur zal hierover na de zomer besluiten en de voorwaarden van de ronde vaststellen. 

 

Noot PJ: binnen de WUR wordt deze regeling NWO-Groot ondersteunt vanuit Corporate Value Creation, Shared Research Facilities  

https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/CAT-AgroFood-3.htm contactpersoon Edda Neuteboom. 

 

Nadere informatie volgt in september. 

 

 

Call met Zuid-Afrika over water-energie-voedsel nexus (17 juni 2019) 

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

nexus.html  

Deze call is de start van een nieuw samenwerkingsprogramma met de Zuid Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en valt 

onder het Merian Fund. Het programma streeft naar het verder stimuleren van gemeenschappelijk, impactgericht onderzoek tussen 

Nederlandse en Zuid Afrikaanse onderzoekers. De eerste call for proposals richt zich op de WEF-nexus binnen grote maatschappelijke 

uitdagingen. De deadline voor indienen is 26 september 2019. 

 
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. 

Onderzoeksprojecten dienen de volgende doelstellingen volgen: 

 Aanpak van uitdagingen met betrekking tot de WEF Nexus moet plaatsvinden in de context van een specifieke regio, 

provincie of lokale gemeente in Zuid-Afrika 

 De gekozen regionale, provinciale of lokale context moet geschikt zijn om als showcase te dienen en overdraagbare kennis te 

leveren 

 Het onderzoek moet voortbouwen op bestaande analysetools, of nieuwe ontwikkelen, om de prestaties van hulpbronnen te 

beoordelen en zo bij te dragen aan een WEF nexus-database of informatiesysteem voor Zuid-Afrika 

 Vertaling van onderzoek om beleid te informeren bij het ontwikkelen van een geïntegreerd en duurzaam beheer, planning en 

governance van hulpbronnen. 

 

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 van de calls ligt bij WOTRO 

Science for Global Development. 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-openen-call-investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/vooraankondiging-openen-call-investeringen-nwo-groot.html
https://www.wur.nl/en/Expertise-Services/Facilities/CAT-AgroFood-3.htm
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
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Cooperation with Brazil on healthy ageing (17 June 2019) 

Source: Website NWO News and Events https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/06/call-with-brazil-on-healthy-ageing.html  

Together with FAPESP, the research counsel from São Paulo (Brazil), ZonMw has initiated a new research programme under 

the Merian Fund. A first joint call for Healthy Ageing 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/LSH/Vitaliteit_en_levensloop/NWO-

FAPESP_joint_call_for_proposals_Healthy_Ageing_2019_def.pdf  is aimed at learning more about the biological factors that 

cause every individual to age differently. The deadline for application is 3 September 2019. 

 
For people all over the world, it is important to be able to live a decent and healthy life, also when they become old. To realise this, 

someone's intrinsic capacity is of great importance. This concerns all physical and mental capacities such as your genetic composition, 

personal and health characteristics and the presence or absence of diseases. 

The aim of this programme is to gain more knowledge about the (bio) markers of the vulnerability of the elderly as well as the biological, 

clinical and environmental factors that influence the aging process. A crucial step to be able to positively influence the ageing process is 

to understand its underlying mechanisms. 

 

Submitting a proposal 

Interested in submitting an application? This is possible via the ZonMw website (see below). In the call you will also find more 

information about the conditions that you must meet. 

 

About the Merian Fund and ZonMw 

Did you know? This call is a joint effort of ZonMw, NWO and FAPESP 

The Merian Fund is a fund in which international cooperation with emerging science countries and developing countries plays an 

important role. Within the Merian Fund, international cooperation with emerging science and developing countries plays an important 

role. Flexibility in themes and partner countries will be the key factor in organising bilateral and multilateral funding rounds. The 

common thread will be research that supports the worldwide achievement of the United Nations’ Sustainable Development Goals. 

Domains and institutes of NWO and of the Taskforce for Applied Research (NPRO-SIA) will contribute from their own expertise, 

instruments and networks. WOTRO Science for Global Development is responsible for the implementation of the calls. 

NWO has asked ZonMw to develop and implement this Merian Fund programme. ZonMw stimulates health research and care 

innovation within the entire knowledge chain. 

 

More information 

 Healthy Ageing programme page: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-

health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/  

 Call for proposals: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-fapesp-joint-call-for-

proposals-healthy-ageing/  

 Merian Fund: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/wotro/merian-fund/merian-fund.html  

 

 

SURF: Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen (17 

juni 2019) 

Bron: Website SURF.NL https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-
onderwijs-0  
Met de pijler Open leermaterialen dagen we je uit om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te 

bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity. Dien uiterlijk 16 december je projectvoorstel in. 

 

Delen en hergebruik van open leermaterialen 

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen. Er zijn al vele kwalitatief goede materialen 

beschikbaar, daar kan je slim gebruik van maken. Zo gebruik je je tijd efficiënter en hebben studenten toegang tot een grote diverse 

collectie aan digitale open leermaterialen. Werk je samen met andere docenten in een vakcommunity, dan verhoog je samen de 

kwaliteit van de open leermaterialen: vakdocenten van verschillende instellingen kunnen de kwaliteit van bestaand materiaal goed 

beoordelen, en gezamenlijk een relevante collectie samenstellen, onderhouden en inzetten in het onderwijs.   

 

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/06/call-with-brazil-on-healthy-ageing.html
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/LSH/Vitaliteit_en_levensloop/NWO-FAPESP_joint_call_for_proposals_Healthy_Ageing_2019_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/LSH/Vitaliteit_en_levensloop/NWO-FAPESP_joint_call_for_proposals_Healthy_Ageing_2019_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-fapesp-joint-call-for-proposals-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nwo-fapesp-joint-call-for-proposals-healthy-ageing/
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/wotro/merian-fund/merian-fund.html
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
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Dien samen je voorstel in 

We nodigen community’s van vakdocenten uit een projectvoorstel in te dienen die een mooie collectie van leermaterialen met een open 

licentie beschikbaar wil stellen. Organiseer om hergebruik binnen de vakcommunity te bewerkstelligen, hiervoor is het belangrijk een 

cultuurverandering in gang te zetten. 

Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moet je de aanvraag met minimaal 1 andere hogeronderwijsinstelling 

indienen. Daarbij doen we een oproep om met je projectvoorstel voort te borduren op bestaande initiatieven. Probeer naast bestaande 

materialen ook al uitgewerkte concepten van andere community’s te hergebruiken voor je projectvoorstel. 

 

Doelgroep 

Werk je aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt? Dan kun je meedoen aan de 

stimuleringsregeling. 

 

Financiering 

Je kunt voor je project maximaal 175.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je 

minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze 

pijler in de regeling. 

 

Praktische informatie, voorwaarden en planning 

De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Op 1 september is de indieningsportal via 

www.dus-i.nl beschikbaar. Lees meer: https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-

stimuleringsregeling-pijler-open  over hoe je je voorstel kunt indienen, aan welke voorwaarden het moet voldoen, en vind alle 

documenten die je nodig hebt om een projectvoorstel in te dienen. En bekijk ook planning met belangrijke data 

https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/praktische-informatie-over-de-stimuleringsregeling.  

 

 

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs (17 juni 2019) 

Bron: Website SURF.NL https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-
onderwijs-pijler  
In de pijler Online onderwijs dagen we je uit om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of je onderwijs te 

herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2019 is 'interactie en feedback'. Dien 

uiterlijk 16 december je projectvoorstel in. 

 

Kwaliteit verhogen 

Het doel van deze pijler is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen met online onderwijsvormen. Onderwijs veranderen en 

vernieuwen betekent dat je anders moet gaan werken en organiseren. En dat vraagt extra tijd en geld, om te experimenteren, 

verbeteren en onderzoeken. 

 

Wiel niet opnieuw uitvinden 

In de afgelopen jaren is op verschillende hogescholen en universiteiten ervaring op gedaan met online onderwijs. De uitdaging ligt vaak 

niet in het verzinnen van nieuwe toepassingen, maar vooral in het zinvol en effectief inzetten van technieken en tools. Kijk daarom 

voordat je je voorstel schrijft goed om je heen naar wat er al is. Maak waar mogelijk gebruik van bestaande initiatieven. Doe je voordeel 

met de ervaringen uit lopende projecten rondom peer feedback en online begeleiden https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-

online-onderwijs/pijler-online-onderwijs-voortbouwen-op-ervaringen.  

 

Jaarthema: interactie en feedback 

Belangrijk aandachtspunt bij online onderwijs is om studenten gemotiveerd en betrokken te houden bij het onderwijs. Daarom is het 

jaarthema van 2019: interactie en feedback. Denk hierbij aan de inzet van online peer feedback, online peer assessment, online 

begeleiding vanuit de docent, online begeleiding vanuit leersystemen en online samenwerkend leren. Projectvoorstellen moeten 

aansluiten op het jaarthema. Lees meer over het jaarthema interactie en feedback https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-

online-onderwijs/jaarthema-2019-pijler-online-onderwijs-interactie-en.  

 

Betrokkenheid bij online onderwijs creëren 

Hoe creëer je bij online onderwijs samenwerking en sociale cohesie tussen studenten? Hoe hou je ze betrokken? Onderzoek laat zien 

dat goede interactie en feedback daarbij van groot belang zijn. Lees hoe technologie interactie en feedback kan ondersteunen 

https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/jaarthema-2019-pijler-online-onderwijs-interactie-en.  

 

Doelgroep 

Werk je aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt? Dan kun je meedoen aan de 

stimuleringsregeling. 

 

Financiering 

Je kunt voor je project maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je 

minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze 

pijler in de regeling. 

 

Praktische informatie, voorwaarden en planning 

https://www.dus-i.nl/
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-stimuleringsregeling-pijler-open
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-stimuleringsregeling-pijler-open
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/praktische-informatie-over-de-stimuleringsregeling
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-pijler
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-pijler
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/pijler-online-onderwijs-voortbouwen-op-ervaringen
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/pijler-online-onderwijs-voortbouwen-op-ervaringen
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/jaarthema-2019-pijler-online-onderwijs-interactie-en
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/jaarthema-2019-pijler-online-onderwijs-interactie-en
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/jaarthema-2019-pijler-online-onderwijs-interactie-en
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De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Op 1 september is de indieningsportal via 

www.dus-i.nl beschikbaar. Lees meer https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-

stimuleringsregeling-pijler-online over hoe je je voorstel kunt indienen, aan welke voorwaarden het moet voldoen, en vind alle 

documenten die je nodig hebt om een projectvoorstel in te dienen. En bekijk ook planning met belangrijke data 

https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/praktische-informatie-over-de-stimuleringsregeling  

 

 

NWO-NWA: 61 miljoen euro voor samenwerking tussen kennisinstellingen en 

maatschappelijke partners om urgente vraagstukken te onderzoeken (12 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/61-miljoen-euro-voor-samenwerking-tussen-

kennisinstellingen-en-maatschappelijke-partners-om-urgente-vraagstukken-te-onderzoeken.html  

Ruim 200 onderzoekers kunnen vanaf vandaag met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee 

maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking 

met publieke en private maatschappelijke partijen binnen 17 onderzoeksprojecten, die op 12 juni officieel groen licht krijgen. 

Het is de eerste financiering van onderzoek binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op 

Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal is er 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze kennisketenbrede samenwerking, 

waarvan 54 miljoen afkomstig uit de Nationale Wetenschapsagenda en de overige 7 miljoen wordt medegefinancierd door de 

consortiapartners. 

 

Brede samenwerking op urgente vraagstukken 

Voor het bereiken van doorbraken is een actieve samenwerking binnen de kennisketen van groot belang. Consortia van onderzoekers 

en maatschappelijke partners uit de publieke-, semi-publieke sectoren en het bedrijfsleven werken daarom intensief samen bij het 

vormgeven, uitvoeren en toepassen van onderzoek. De toegekende onderzoeken richten zich onder andere op urgente medische 

vraagstukken, vraagstukken over jeugd en gedrag, klimaatverandering en leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische 

vraagstukken. Binnen de consortia is er een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen 

zoals de Politieacademie en Rijkswaterstaat tot organisaties zoals de Dierenbescherming en het Rode Kruis. Ook het bedrijfsleven is 

vertegenwoordigd door o.a. Royal IHC, ABN Amro en Bayer. 

 

Onderzoek op Routes door Consortia 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de 

Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de 

kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke 

uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via een jaarlijkse financieringsronde voor de NWA-ORC. Deze 

wetenschapsbrede financieringsronde is erop gericht om interdisciplinair onderzoek en innovatie mogelijk te maken waarmee 

maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. 

 

Lees verder 

 Overzicht toekenningen NWA-ORC 2018: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/nationale-

wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-orc/toekenningen-2018.html  

 

Wageningen is betrokken bij vier  de  17 toegekende projecten (waarvan eén coordinatie) 

1. Insects as sustainable feed for a circular economy: interdisciplinary approach to value chain development (coordinatie) 

Insecten kunnen als ‘minivee’ worden gekweekt als duurzaam veevoer in een circulaire economie. Wij onderzoeken (1) de productie 

van insecten (gezondheid, welzijn en intrinsieke waarde), (2) gezondheid en welzijn van pluimvee dat op insecten gekweekt wordt en 

(3) de economische robuustheid van de nieuwe insectensector. 

Projectleider: Prof. dr. M. Dicke (Wageningen University & Research) 

Deelnemers: HAS Hogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, Protix, Buhler Insect Technology Solutions (BITS), Amusca Europe, 

Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Dierenbescherming, Rabobank Netherlands, NVWA, GD Animal Health, ZLTO 

Toekenning: 3.4 miljoen euro 

 

 

2. Self Defense: Mimicking natural deterrent strategies in plants using adhesive spheres and volatiles 

Op dit moment beschermen we productie in de tuinbouw vooral door het gebruik van chemische insecticiden, waarvan de meeste zeer 

binnenkort op basis van EU wetgeving verboden zullen worden. Geïnspireerd door de natuur zelf zullen chemici en biologen een 

revolutionair alternatief ontwikkelen door kleverige klierharen van planten na te maken. 

Projectleider: Prof. dr. P.G.L. Klinkhamer (Universiteit Leiden) 

Deelnemers: Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen University & Research, Aeres Hogeschool, Van Iperen, Holland Biodiversity, 

Holland Green Machine 

Toekenning: 1.4 miljoen euro 

 

3. Living on Soft Soils: Subsidence and Society 

Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in stad en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. 

Oude oplossingen werken niet meer goed. Er wordt geïnvesteerd in het vlakdekkend meten en modelleren van de bodemdaling, en 

nieuwe omgangsvormen zullen worden ontwikkeld, zodat beslissingen over maatregelscenario’s zijn gebaseerd op feitelijke kennis. 

Projectleider: Dr. E. Stouthamer (Universiteit Utrecht) 

http://www.dus-i.nl/
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-stimuleringsregeling-pijler-online
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/voorwaarden-stimuleringsregeling-pijler-online
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/praktische-informatie-over-de-stimuleringsregeling
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/61-miljoen-euro-voor-samenwerking-tussen-kennisinstellingen-en-maatschappelijke-partners-om-urgente-vraagstukken-te-onderzoeken.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/61-miljoen-euro-voor-samenwerking-tussen-kennisinstellingen-en-maatschappelijke-partners-om-urgente-vraagstukken-te-onderzoeken.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-orc/toekenningen-2018.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-orc/toekenningen-2018.html
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Deelnemers: Wageningen University & Research, Technische Universiteit Delft, Deltares, WEnR, TNO-GSN, Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, STOWA, HDSR, WDOD, 

Provincie Utrecht, Soft Soil Municipalities, Gemeente Gouda, SWECO, Tauw BV, NAM 

Toekenning: 4.4 miljoen euro 

 

4. Preparing for vector-borne virus outbreaks in a changing world: a One Health Approach 

In Nederland wonen relatief veel mensen en (landbouw)dieren dicht op elkaar. Met ons waterrijke landschap en drukke internationale 

handelsknooppunten maakt ons dat kwetsbaar voor infectieziekten uitbraken. Wij willen begrijpen of en hoe veranderingen in kl imaat, 

landschap, waterbeheer en reizen bijdragen aan dit risico op uitbraken, zodat we beter zijn voorbereid. 

Projectleider: Prof. dr. M.P.G. Koopmans (Erasmus Medisch Centrum) 

Deelnemers: Universiteit Utrecht,, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Wageningen University & Research, Universiteit Leiden, 

Leiden Universitair Medisch Centrum, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nederlands Instituut voor Ecologie, Avans 

Hogeschool, Deltares, KNMI, RIVM, Rode Kruis Bloedbank Curaçao, Sanquin, Technasium, Netherlands Centre for Monitoring of 

Vectors (CMV) 

Toekenning: 9 miljoen euro 

 

 

L.INT 2019: Lectorposities bij instituten (11 juni 2019) 

Bron: Website Regieorgaan SIA http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten  

Met de lectorpositie die deze regeling financiert wordt een koppeling gemaakt tussen fundamenteel en praktijkgericht 

onderzoek, en tussen de wetenschap en de praktijk. Dit verrijkt en versterkt alle schakels in de kennisketen. Na de eerste 

L•INT-regeling waarin alleen NWO-instituten in aanmerking kwamen voor de lectorposities, bleek dat de wens om de samenwerking 

tussen hogescholen en instituten te versterken breder is. Deze nieuwe L•INT-regeling wordt daarom opengesteld om de samenwerking 

aan te gaan met andere onderzoeksinstituten. 

 

Wat is het? 

Met L•INT kan een lector naast een aanstelling bij een hogeschool 4 jaar aan de slag bij een instituut. Hogeschool en instituut dragen in 

kind bij en ook private partijen participeren. Ze gaan een samenwerking aan die aansluit bij de onderzoekagenda’s van zowel instituut 

als hogeschool.  

  

Voor wie is het? 

De hoofdaanvrager is een hogeschool. De aanvraag dient te worden opgesteld onder verantwoordelijkheid van een lector, of een aan 

het instituut verbonden senior onderzoeker (Noot PJ; waaronder WR). Zie de handleiding onderaan deze pagina voor een 

overzicht van de instituten die in aanmerking komen. Voor samenwerking tussen hogescholen en NWO-instituten staat de L.INT-

regeling 2018 open. Ga naar de pagina over deze regeling http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT  

  

Wat kunt u aanvragen? 

Het beschikbare budget voor deze call is € 2 miljoen.  

Per lectorpositie kan maximaal € 200.000,- worden aangevraagd.   

  

Wanneer kunt u aanvragen? 

De call for proposals L.INT, Lectorposities bij instituten 2019 sluit op 4 februari 2020. Voor deze call wordt gewerkt met 

ophaalmomenten. Het eerste ophaalmoment is op 3 september 2019. Houd de kalender op deze website in de gaten voor volgende 

ophaalmomenten.  

  

Voor meer informatie: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT en http://www.regieorgaan-

sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten  

  

 

Nominatie voor Heinekenprijzen 2020 (11  juni 2019) 

Bron: Website KNAW Prijzen https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/  

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar zes grote prijzen voor wetenschap en kunst toe 

aan vijf internationaal toonaangevende wetenschappers en een getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar in Nederland. 

Heinekenprijzen 

De vijf wetenschappelijke Heinekenprijzen worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van 

biochemie en biofysica, geneeskunde, milieuwetenschappen, historische wetenschap en cognitiewetenschap. De zesde Heinekenprijs, 

de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, wordt elke twee jaar toegekend aan een beeldend kunstenaar die woont en werkt in 

Nederland. 

 

De laureaten ontvangen de Heinekenprijzen vanwege hun grote verdiensten voor de wetenschap, de Nederlandse kunst en de 

samenleving. 

 

De KNAW selecteert de winnaars van de vijf internationale wetenschapsprijzen en de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst. 

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/
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Aan de wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 Amerikaanse dollar verbonden. De kunstprijs omvat en bedrag van 50.000 

euro en 50.000 euro voor een publicatie of tentoonstelling. De Heinekenprijzen worden gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken 

Fondsen. 

De deadline voor het indienen van nominaties is 15 oktober 2019 (1 oktober 2019 voor de Heinekenprijs voor de Kunst). 

De feestelijke uitreiking vindt plaats op 1 oktober 2020 in Amsterdam.  

 

Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-

biochemie-en-biofysica  

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica ondersteunt excellent onderzoek op het gebied van de biochemie en de 

biofysica. 

 

Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-

de-cognitiewetenschap  

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een persoon die zich heeft onderscheiden in de 

cognitiewetenschappen. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier. 

 

Heinekenprijs voor de Geneeskunde: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-

geneeskunde  

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde en gaat naar een wetenschapper wiens 

prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen. 

 

Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-

historische-wetenschap  

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap ondersteunt excellent onderzoek op het vlak van de historische 

wetenschap. 

 

Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-

milieuwetenschappen  

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen ondersteunt excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving. 

 

Heinekenprijs voor de Kunst: https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-kunst  

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs ingesteld als 

erkenning en aanmoediging voor Nederlands toptalent in de kunsten. 

   

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-biochemie-en-biofysica
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-biochemie-en-biofysica
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-cognitiewetenschap
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-cognitiewetenschap
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-geneeskunde
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-geneeskunde
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-historische-wetenschap
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-historische-wetenschap
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-milieuwetenschappen
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-milieuwetenschappen
https://www.knaw.nl/nl/prijzen/prijzen/heinekenprijzen/heinekenprijs-voor-de-kunst
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Regional subsidy  and innovation news 

Clusterprogramma’s en hoe je er een succes van maakt (13 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

Ondersteuning van clusters van bedrijven, kennisinstellingen en overheden is een cruciaal instrument voor economische ontwikkeling. 

Dat laat een rapport van de European Observatory for Clusters and Industrial Change (EOCIC) zien. Het beschrijft clusterprogramma’s 

in 29 Europese en 10 niet-Europese landen en in 49 Europese regio’s, de doelen die ze nastreven en de mate waarin deze worden 

bereikt. In aansluiting daarop heeft de EOCIC een gids gemaakt over het succesvol opzetten van strategieën voor een 

clusterpartnerschap en voor mogelijke acties om gezamenlijke projecten en investeringen van overheden, kennisinstellingen en 

bedrijven te realiseren. 

Aankondiging EOCIC – 1: https://www.clustercollaboration.eu/news/report-cluster-programmes-europe-and-beyond  

Rapport EOCIC: 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/cluster_programmes_in_europe_and_beyond_0.pdf  

Aankondiging EOCIC – 2: https://www.clustercollaboration.eu/news/smart-guide-european-strategic-cluster-partnerships-escp  

Smart Guide for European Strategic Cluster Partnerships: 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/smart_guide_for_european_strategic_cluster_partnerships.pdf  

 

 

€3 mrd voor Nederlandse economie dankzij regionaal overheidsgeld (12 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 12 juni 2019 

De zes regionale ontwikkelingsmaatschappijen hebben in 2018 samen voor bijna €3 mrd aan nieuwe investeringen en 

minstens 5000 nieuwe banen gezorgd. Dat blijkt uit een inventarisatie van hun eigen koepel. 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (rom's) zijn private ondernemingen met provincies en het het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat als aandeelhouder. Ze zijn bedoeld om de economie aan te jagen, onder meer door te investeren in risicovolle 

projecten.  

 

Vroege fase 

Rom's investeren doorgaans in de vroegste fase van innovatieve projecten. Zo stopte InnovationQuarter, de rom voor Zuid-Holland, 

geld in een spin-off van Erasmus MC die een methode ontwikkelde om met prostaatkanker eerder op te sporen, vertelt Rinke 

Zonneveld, directeur van InnovationQuarter. In Helmond kon het Poolse bedrijf Canpack dankzij ROM-geld een nieuwe productielijn 

voor drankverpakkingen openen. 

Afgelopen jaar waren de rom's naar schatting betrokken bij 60% van het totale aantal bedrijven dat durfkapitaal kreeg. Ook waren de 

rom's betrokken bij grofweg een kwart van de ondernemingen die de afgelopen jaren groeikapitaal kregen. 

In totaal investeerden de rom's in 2018 zelf €118 mln in bedrijven die de economie vernieuwen. Zo stopten ze geld in 112 start-ups, 

scale-ups en innovatieve bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. 

 

Vliegwiel 

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen beheren in totaal meer dan €1 mrd aan eigen fondsen, daarmee is de investeerder naar 

eigen zeggen met afstand de grootste van Nederland. De waarde van rom's zit hem echter vooral in het vliegwieleffect. Door zelf het 

meest risicodragende kapitaal te verstrekken, durven anderen sneller mee te doen. 

Aan de andere kant kunnen rom's ook de markt verstoren door te concurreren met private geldverstrekkers. Zonneveld: 'Het is een 

dagelijkse zoektocht om hier balans in te vinden.' 

 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland geeft groen licht aan vier nieuwe projecten (7 juni 2019) 

Bron: Website Interreg Vlaanderen - Nederland https://www.grensregio.eu/nieuws/2019/interreg-vlaanderen-nederland-geeft-groen-

licht-aan-vier-nieuwe-projecten  

Interreg Vlaanderen-Nederland keurde weer vier projecten goed uit haar vierde oproep: Smart Growers, CIMAT, Bio Nipu en 

Wier en Wind. 

Met deze nieuwe goedkeuring wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 8 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio 

geïnvesteerd. Hiervan komt bijna de helft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De teller staat zo 

op 77 goedgekeurde projecten waarmee in totaal ruim 150 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio.  

De volgende projecten werden goedgekeurd door het Comité van Toezicht: 

3B - Smart Growers: https://grensregio.eu/projecten/smart-growers  

2C – CIMAT: https://grensregio.eu/projecten/cimat  

3B - Bio NIPU: https://grensregio.eu/projecten/bio-nipu  

3C - Wier en Wind: https://grensregio.eu/projecten/wier-wind  

Het volledige persbericht leest u hier: https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Persbericht-06-06-2019.docx  

https://www.clustercollaboration.eu/news/report-cluster-programmes-europe-and-beyond
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/cluster_programmes_in_europe_and_beyond_0.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/news/smart-guide-european-strategic-cluster-partnerships-escp
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/smart_guide_for_european_strategic_cluster_partnerships.pdf
https://www.grensregio.eu/nieuws/2019/interreg-vlaanderen-nederland-geeft-groen-licht-aan-vier-nieuwe-projecten
https://www.grensregio.eu/nieuws/2019/interreg-vlaanderen-nederland-geeft-groen-licht-aan-vier-nieuwe-projecten
https://grensregio.eu/projecten/smart-growers
https://grensregio.eu/projecten/cimat
https://grensregio.eu/projecten/bio-nipu
https://grensregio.eu/projecten/wier-wind
https://www.grensregio.eu/assets/files/site/Persbericht-06-06-2019.docx
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EU R&D and innovation policy 

De Raad geeft visie over het digitale beleid na 2020 (13 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 24 

 
De Raad heeft conclusies aangenomen over het digitaal beleid na 2020. Europa zou de grensoverschrijdende aspecten van 

digitalisering moeten bemoedigen en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat elke Europese burger baat heeft bij 

digitalisering. Zij wijzen op het belang van digitale vaardigheden, innovatie, het (ethische) gebruik van kunstmatige 

intelligentie, cybersecurity en uitwisseling van gegevens.  

 

Voorkomen van digitale kloof 

Het toekomstige Europese digitale beleid zou de grensoverschrijdende aspecten van de digitale economie moeten bevorderen en 

burgers in staat moeten stellen om optimaal gebruik te kunnen maken van digitalisering. Dat staat in de conclusies die de Raad heeft 

aangenomen the Future of a highly digitised Europe beyond 2020: "Boosting digital and economic competitiveness across the Union 

and digital cohesion" https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/en/pdf . Het toekomstige beleid zou moeten 

voorkomen dat er een digitale kloof ontstaat door burgers de mogelijkheid te geven om de noodzakelijke digitale vaardigheden aan te 

leren.  

 

Bevorderen van gebruik van innovatie  

De Raad roept op om Europees beleid te ontwikkelen dat niet alleen innovatie bevordert, maar er ook voor zorgt het gebruik van deze 

innovatieve technologieën vergroot wordt. Verder benadrukt de Raad dat investeringen in onderzoek en innovatie in het digitale domein 

noodzakelijk zijn.  

 

Kunstmatige Intelligentie  

Het toekomstige Europese beleid zou ervoor moeten zorgen dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden die 

kunstmatige intelligentie (AI) en andere nieuwe technologieën te bieden hebben. Hiervoor is het nodig dat burgers deze technologieën 

kunnen vertrouwen en dat de rechten van de Europese burger worden gerespecteerd. De ethische richtlijnen voor AI https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie  spelen hier een belangrijke rol in.  

 

Cybersecurity en gegevensuitwisseling  

Daarnaast benadrukken de raadsconclusies dat Europa haar cybersecurity moet verbeteren om digitale infrastructuren, producten, 

diensten en gebruikers te beschermen. Daarnaast bemoedigt de Raad om een Europees raamwerk te maken om het veilig uitwisselen 

van gegevens te bevorderen. Deze gegevensuitwisseling is nodig om innovatieve digitale technologieën mogelijk te maken, zoals 

supercomputers en blockchain.  

 

Context  

In 2015 heeft de Commissie de Digital Single Market strategie gepresenteerd die als doel heeft om een Europese interne markt voor 

digitale producten en diensten te creëren. Deze raadconclusies zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstige digitale beleid 

van de EU.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Raad https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/07/post-2020-digital-policy-council-adopts-

conclusions/: Digitaal beleid na 2020 - Raad neemt conclusies aan   

Raadsconclusies https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/en/pdf: Conclusions on the Future of a highly 

digitised Europe beyond 2020:"Boosting digital and economic competitiveness across the Union and digital cohesion"  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderzoek-en-innovatie/digitalisering
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/07/post-2020-digital-policy-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/07/post-2020-digital-policy-council-adopts-conclusions/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10102-2019-INIT/en/pdf
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Nederland behoort tot de koplopers in digitalisering (13 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 24 

 
Nederland behoort tot de koplopers op het vlak van digitalisering, zo blijkt uit de 2019 Digital Economy and Society Index 

(DESI) van de Europese Commissie. Hoewel alle EU-lidstaten vooruitgang boeken, blijft er een onderlinge kloof zichtbaar. Ook 

moet de Europese digitale transformatie sneller gaan, wil de EU de wereldwijde concurrentie kunnen aangaan.  

 

Nederland scoort opnieuw goed    

Nederland https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59997  stijgt ten opzichte van vorig jaar een plaats in de 

totaalrangschikking van de Digital Economy and Society Index https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi  (DESI) en komt na 

Finland en Zweden op de derde plaats. De index besteedt aandacht aan vijf specifieke domeinen. Nederland scoort hierbij vooral goed 

op internetgebruik en digitale overheidsdiensten, vergeleken met andere landen. In de categorie Human Capital of digitale 

vaardigheden in de samenleving daalt Nederland echter ten opzichte van vorig jaar. Basis- en gevorderde digitale vaardigheden, 

alsook het aantal ICT-specialisten blijven hierbij wel boven het EU-28 gemiddelde. Een duurzame aanpak om het niveau van digitale 

vaardigheden ook buiten de centrale ICT-sectoren te verbeteren, blijft echter belangrijk. 

 

EU als geheel presteert nog steeds onvoldoende 

Hoewel alle EU-lidstaten erop vooruit gaan, blijft er een kloof tussen de meest en minst gedigitaliseerde landen en gaat de vooruitgang 

niet snel genoeg. De EU als geheel blijft dan ook achterlopen op de wereldwijde concurrentie. Zo blijft de ICT R&D intensity 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59978  ver achter op koplopers zoals de VS en Japan. Ook de digitale 

vaardigheden van EU-burgers kunnen nog verbeterd worden; meer dan een derde van de werkende Europese bevolking beschikt niet 

over de gewenste digitale basisvaardigheden. 

 

Context 

De DESI is een index waarbij aan de hand van verschillende indicatoren de digitalisering van de Europese Unie in kaart wordt 

gebracht. Daarnaast kijkt het rapport naar het digitale concurrentievermogen van de lidstaten. Het rapport sluit aan bij de Digital Skills 

and Jobs Coalition https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition  van de Europese Commissie; een van de 10 

actiepunten in de New Skills Agenda for Europe https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#navItem-1. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi: The Digital Economy and Society Index (DESI) 

Persbericht Europese Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_en.htm: Commission's report shows that targeted 

investment and robust digital policies boost Member States' performance 

 

 

“Onzeker werkgelegenheidsperspectief voor postdocs leidt tot slechte wetenschap” (13 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

“Postdoc-onderzoekers worden niet beschouwd als universiteitsmedewerkers, ook al zijn ze essentieel voor onderzoek. Dat 

moet veranderen”, meent een postdoc in een opiniebijdrage voor The Guardian. Volgens hem leidt gebrek aan 

werkgelegenheidsperspectief tot “slechte wetenschap, pesten en discriminatie, en een braindrain vanuit de universiteiten”. Het 

probleem wordt al sinds 2002 erkend, maar er verandert tot nu toe vrijwel niets. 

Artikel The Guardian: https://www.theguardian.com/education/2019/jun/05/insecure-employment-for-postdoc-researchers-is-leading-to-

bad-science  

 

 

Europa krijgt acht supercomputers (13 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

Acht computercentra in verschillende EU-landen zijn geselecteerd als locatie voor de eerste Europese supercomputers. Die zullen 

Europese onderzoekers en bedrijven helpen bij het ontwikkelen van nieuwe toepassingen op allerlei gebieden, van medicijnen en 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59997
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59978
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#navItem-1
https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2930_en.htm
https://www.theguardian.com/education/2019/jun/05/insecure-employment-for-postdoc-researchers-is-leading-to-bad-science
https://www.theguardian.com/education/2019/jun/05/insecure-employment-for-postdoc-researchers-is-leading-to-bad-science
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nieuwe materialen tot de bestrijding van de klimaatverandering. Het gaat om centra in onder andere Barcelona, Bologna en Sofia. 

Persbericht EC: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2868_en.htm  

 

 

Europese landen moeten van de EC meer investeren in onderzoek en innovatie (13 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

Alle EU-lidstaten zouden hun investeringen in onderzoek en innovatie moeten verhogen. Die aanbeveling doet de Europese 

Commissie (EC) in het kader van het Voorjaarspakket van het Europese Semester 2019. Nog nooit eerder deed de Commissie 

zo’n advies aan alle EU-lidstaten samen. Voor alle andere onderwerpen verschillen de aanbevelingen van land tot land. Volgens een 

artikel van Research Europe overwegen de leiders van EU-regeringen nu om hun onderzoeksinspanningen inderdaad op te voeren en 

meer te investeren in onderwijs en vaardigheden. Dat maken verschillende media op uit een uitgelekt ontwerpdocument dat de 

strategische agenda voor 2019-24 van de Europese Raad zou betreffen. Op 20 en 21 juni nemen de regeringsleiders een beslissing 

over de Europese beleidsprioriteiten voor de periode 2019-2024. 

Persbericht EC: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_nl.htm  

Rapport EC: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_nl.htm   

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

commission-recommendation-netherlands_en.pdf  

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-commission-calls-national-

governments-focus-research-and-innovation  

Nieuwsbericht Research Europe: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/eu-commission-calls-national-

governments-focus-research-and-innovation  

Ontwerpdocument: https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Draft-EU-Strategic-Agenda.pdf  
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National R& D and innovation policy news 

 

Omslag naar duurzame en sterke landbouw definitief ingezet (17 juni 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-
landbouw-definitief-ingezet  
De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls. Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, 

krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen. De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder 

vorm door wet- en regelgeving aan te passen  om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen. 

Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat ook regelgeving op de schop. Voor boeren die hun 

bedrijf natuurinclusief willen maken maar onvoldoende grond hebben, stelt Staatbosbeheer grond beschikbaar.  

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het realisatieplan van haar visie op een 

duurzame en sterke landbouw in 2030, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dat realisatieplan ‘Op weg met perspectief’ 

dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, doet de minister uit de doeken hoe de beweging naar 

kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is. 

 

Minister Schouten: “Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan 

grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Dat is de kern van kringlooplandbouw, waar we met elkaar aan 

werken. Dit is niet iets van overheden alleen. De verandering slaagt alleen met de hulp en inzet van banken, de retail, maatschappelijke 

organisaties, consumenten en uiteraard de boer zelf: hij of zij moet een goed inkomen verdienen en kunnen innoveren om zo een 

gezond bedrijf in stand houden. Onze agrarische sector staat er wereldwijd al decennia lang goed op, daar ben ik trots op. Met 

kringlooplandbouw en de daarmee gepaard gaande innovaties is het onze ambitie deze positie te bestendigen.’   

 

Financiële middelen 

Om kringlooplandbouw te realiseren, gaat een flink deel van de LNV-begroting (135 miljoen euro in 2019) naar activiteiten die bijdragen 

aan de doelen van deze visie. Geld voor innovaties wordt hierop gericht. Ook is er geld beschikbaar uit de speciale enveloppen van het 

Regeerakkoord, zoals gelden voor de warme sanering varkenshouderij (200 miljoen euro) en voor het verbeteren van natuur- en 

waterkwaliteit (40 miljoen euro). Voor innovaties die aansluiten op de kringlooplandbouw en klimaatbestendige landbouw is in 2020 al 

25 miljoen euro beschikbaar. In Europees verband wordt gewerkt aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de 

periode 2021-2027. Nederland zet zich in om de gelden die hieruit naar Nederlandse boeren en tuinders vloeien zoveel mogelijk in te 

zetten voor de transitie naar kringlooplandbouw. Het realisatieplan helpt om de ambitie van de sectortafel Landbouw en Landgebruik 

om in het kader van het Klimaatakkoord een Co2-reductie van 6 Mton te realiseren in plaats van 3,5 Mton. Het kabinet zal hiervoor 

binnenkort middelen beschikbaar stellen. 

 

Komst experimenteergebieden 

Boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, lopen soms tegen knellende wetten en regels op. De minister gaat – om 

innovatie een forse impuls te geven – in eerste instantie in een vijftal gebieden agrariërs ruimte geven om tijdelijk af te wijken van 

bepalingen in wet- en regelgeving. Zo komen er experimenten in de Achterhoek (sluiten van kringlopen), De Peel (mest, nieuwe 

teelten), Twente (zelfvoorzienend landgoed Twickel, bodem- en waterkwaliteit), Flevoland (precisielandbouw, bodemkwaliteit) en Noord 

Nederland (natuurinclusieve landbouw, vitaal platteland). Rijk en regio gaan hier samen met ondernemers verkennen hoe nieuwe, 

verdergaande stappen op weg naar kringlooplandbouw kunnen worden gezet. 

 

Van kunstmest naar dierlijke mest 

De voer-mest-kringloop in Nederland is niet gesloten. Streefbeeld is om weilanden, akkerland en tuinbouw te bemesten met 

hoogwaardige meststoffen, waaronder meer lokaal beschikbare reststromen, compost of dierlijke mest. Kunstmestgebruik zal worden 

ontmoedigd. In het najaar worden de contouren van de fundamentele herziening van het mestbeleid duidelijk. Cruciaal is om nutriënten 

uit dierlijke en humane ontlasting te herwinnen en goed te benutten. In Europees verband pleit Nederland om hoogwaardige 

meststoffen in te zetten als kunstmestvervanger. Het ministerie ondersteunt proefprojecten naar de effecten hiervan op landbouw en 

milieu. 

 

Reststromen volledig benutten 

Het meeste diervoer bestaat nu uit restproducten uit de voedingsindustrie en direct als diervoerder geproduceerde grondstoffen zoals 

granen, maïs en ruwvoeder – afkomstig uit alle werelddelen. De minister wil het aandeel reststromen als grondstof voor diervoer 

vergroten. Komende zomer zal een speciaal ‘team Reststromen’ starten om ondernemers te helpen hier een slag in te maken. In het 

voorjaar van 2020 moeten er afspraken zijn met het bedrijfsleven om alle niet door de mens geconsumeerde restproducten uit de 

voedselproductie en voedselconsumptie te hergebruiken. Voor diervoer, of als meststof voor plantaardige productie. Randvoorwaarden 

zijn uiteraard de (voedsel)veiligheid en economische haalbaarheid. 

 

Bodem en innovatie 

In 2020 komt er een nulmeting naar de status van landbouwbodems in Nederland en komen er eenduidige meetmethodes om de staat 

van de bodems in de toekomst te blijven monitoren. In september is er de eerste (en jaarlijks terugkerende) Bodemtop om onder meer 

kennis uit te wisselen. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/17/omslag-naar-duurzame-en-sterke-landbouw-definitief-ingezet
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Met precisielandbouw kan aan de hand van technologie precies bepaald worden wat de bodem, gewassen of vee nodig hebben. Naar 

verwachting na de zomer wordt de Nationale Agenda Precisielandbouw gepresenteerd. Vooruitlopend daarop zijn dit jaar 10 boeren 

gestart met precisielandbouw. In 2020 zullen er weer 10 volgen. Onderzocht wordt hoe techniek kan helpen om grasland beter te 

bemesten, nesten en fauna in grasland beter te beschermen en hoe techniek kan bijdragen aan betere onkruidbestrijding. 

 

Boer zoekt bos 

Agrarisch ondernemers tekenen met Staatsbosbeheer een samenwerkingscontract, waarmee het mogelijk wordt om enkele duizenden 

hectares pachtgronden die vrijkomen in te zetten voor boeren die zich willen ontwikkelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. 

Deze experimenten leveren kennis en goede voorbeelden op die worden gedeeld met de sector. In totaal zullen circa 40 agrarische 

bedrijven aan het programma Natuurinclusieve Landbouw gaan deelnemen. 

 

Sterke positie van de boer voorwaarde 

Om de omslag naar kringlooplandbouw te maken is de positie van de boer cruciaal: hij of zij moet voldoende waardering én inkomen 

krijgen om de nodige investeringen terug te verdienen. Er komen initiatieven om het verdienvermogen van boeren te verbeteren. Een 

advies over wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor het verdienvermogen van agrariërs bij de omschakeling naar circulaire 

landbouw volgt nog dit jaar. 

 

Toegang tot investeringen is belangrijk, evenals de beloning voor maatschappelijke diensten, denk aan agrarisch natuur- en 

landschapsbeheer. Met het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren ontstaat er financiële ruimte om op het moment van en vlak na 

bedrijfsovername te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling. 

Het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken is een voorwaarde. Een aantal oneerlijke handelspraktijken wordt daarom wettel ijk 

verboden en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal toezicht houden op de naleving van deze wettelijke bepalingen én via een 

speciale monitor onderzoeken hoe de prijsvorming in de keten van producent tot consument plaatsvindt. Ook komt er een 

geschillencommissie waar boeren terecht kunnen voor laagdrempelige en onafhankelijk geschilbeslechting. De ACM ziet erop toe dat 

boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van 

duurzaamheid of dierenwelzijn. 

 

Meer informatie: 

Realisatieplan Visie LNV: Op weg met nieuw perspectief:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief  

Samenvattende infographic Realisatieplan Visie LNV: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/samenvattende-infographic-realisatieplan-lnv-visie  

Kennis- en innovatieagenda LNV 2019-2030: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/kennis--en-

innovatieagenda-lnv-2019-2030   

Rapport communicatieonderzoek 'De beleving van de transitie naar kringlooplandbouw': 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/rapport-communicatieonderzoek-de-beleving-van-de-transitie-naar-

kringlooplandbouw  

 

 

Meer betalen voor voedsel? Wen er maar aan, zegt landbouwminister Schouten (17 juni 

2019) 

Bron: Financieele dagblad 17 juni 2019 

De tijd dat boeren zo veel en zo goedkoop mogelijk produceren, is voorbij. De Nederlandse landbouwsector moet 

verduurzamen. En dat betekent ook dat de consument meer moet gaan betalen voor zijn groenten en vlees. Dat is de 

kernboodschap van de uitgewerkte landbouwvisie 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief die 

minister Carola Schouten maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

 
Een drijvende melkveehouderij trok vorige maand veel bekijks in Rotterdam. De initiatiefnemer, Floating Farm Rotterdam, wil hiermee 

laten zien wat een kringloopboerderij doet. 

Een groot deel van haar begroting (€135 mln in 2019) wil Schouten uitgeven aan maatregelen en activiteiten om de omslag te kunnen 

maken naar de zogeheten kringlooplandbouw. Hierbij wordt weinig weggegooid, veel hergebruikt en duurzaam geproduceerd.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/samenvattende-infographic-realisatieplan-lnv-visie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/kennis--en-innovatieagenda-lnv-2019-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/kennis--en-innovatieagenda-lnv-2019-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/kennis--en-innovatieagenda-lnv-2019-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/kennis--en-innovatieagenda-lnv-2019-2030
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/rapport-communicatieonderzoek-de-beleving-van-de-transitie-naar-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/16/rapport-communicatieonderzoek-de-beleving-van-de-transitie-naar-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
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Het doel is een CO₂-reductie van 6 megaton in 2030, meer dan de 3,5 megaton die de landbouw is opgelegd in het eind vorig jaar 

gepresenteerde ontwerp-Klimaatakkoord.  

 

Ongelooflijk goedkoop 

De minister van ChristenUnie-huize presenteerde haar plannen op de dag dat het Centraal Bureau voor de Statistiek nieuwe cijfers 

naar buiten bracht over de voedselprijzen. Die blijken in mei met 3,8% te zijn gestegen. Voor de tweede maand op rij maakten de 

prijzen nagenoeg de grootste sprong van de afgelopen tien jaar 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief . Belangrijke 

oorzaak volgens het statistiekbureau: de verhoging van de btw begin dit jaar. 

 

Toch zei Schouten maandag in het AD dat 'voedsel ongelooflijk goedkoop is geworden'. Zij wees erop dat Nederlanders tegenwoordig 

zo'n 10% van hun inkomen besteden aan voedsel. In de jaren 70 was dat 20%.  

Door die lage prijzen verdienen boeren te weinig, vindt de landbouwminister. Om agrariërs 'mee te krijgen in de omslag naar 

kringlooplandbouw, moeten zij voldoende waardering en inkomen krijgen', meent zij. Daarom moeten er afspraken worden gemaakt 

over 'een eerlijke prijs' voor producten. 

 

Uitgeknepen 

Schouten kondigde half mei in het FD al aan boeren te hulp te zullen schieten die zeggen te worden uitgeknepen door 

inkooporganisaties en supermarktketens. Ze wil boeren en tuinders toestaan onderling afspraken te maken zodat zij meer 'marktmacht' 

krijgen in onderhandelingen met supermarkten. Deze toezegging herhaalt de minister in haar maandag gepresenteerde plan. Net zoals 

de aankondiging van een geschillencommissie, waar boeren terechtkunnen die in conflict raken met hun afnemers. 

 

Het huidige landbouwsysteem is een te zware belasting voor het milieu, schrijft Schouten. De minister zal daarom het gebruik van 

kunstmest ontmoedigen en dat van dierlijke mest juist aanmoedigen. Later dit jaar komt Schouten met de precieze uitwerking van haar 

mestbeleid. 

Ook de samenstelling van het veevoer moet op de schop. Dat bestaat nu voor een groot deel uit restproducten uit de voedingsindustrie 

en grondstoffen zoals granen en mais, die veelal uit het buitenland komen. Schouten wil deze import aan banden leggen. Insecten, 

schimmels en bacteriën zijn volgens haar een goede alternatieve eiwitbron voor veevoer. 

 

Politiek gevoelig 

Boeren die willen verduurzamen krijgen van de minister de ruimte om te experimenteren. Dan gaat het bijvoorbeeld om proeven met 

nieuwe gewassen, bemesting of zogeheten precisielandbouw. Met dat laatste kan een boer met technologie precies bepalen wat 

bodem, gewassen of vee nodig hebben. Schouten heeft vijf experimenteergebieden aangewezen, onder andere in de Achterhoek 

en Flevoland. 

 

Spannend wordt het hoe deze plannen van Schouten vallen in de Tweede Kamer. De coalitie is op het landbouwdossier sterk verdeeld, 

en dan met name over de vraag of de landbouw wel kan verduurzamen zonder inkrimping van de veestapel. Voor CDA en VVD is dat 

laatste onbespreekbaar. D66 is daar juist, samen met de linkse oppositie, fervent voorstander van. 

In haar plannen laat Schouten een mogelijke krimp van de veestapel onbesproken. 

 

 

AWTI Advies: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en 

onderzoek (12 juni 2019) 

Bron: AWTI Website Actueel Nieuws https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet---naar-

toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek  

Het huidige stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek is niet toekomstbestendig. Universiteiten en hogescholen moeten zich 

sterker profileren en meer samenwerken. Ook moet de minister van OCW meer richting geven aan het stelsel en actiever 

toezicht houden. Dat adviseert de AWTI in zijn advies ‘Het stelsel op scherp gezet’. 

 

“Het is belangrijk dat jongeren een opleiding volgen die bij hen past,” stelt Uri Rosenthal, voorzitter van de AWTI. “Maar op dit moment 

is dat lang niet altijd het geval. Ook is er een mismatch tussen opleidingen en arbeidsmarkt. Een belangrijk deel van het Nederlandse 

onderzoek behoort tot de wereldtop, maar die positie wordt bedreigd door te weinig focus. Ook kan het onderzoek nog veel sterker 

bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, zoals het energievraagstuk of de gezondheidszorg.” 

Dat het stelsel niet optimaal functioneert, wordt veroorzaakt door hoe het stelsel is georganiseerd en wordt bekostigd. Universiteiten en 

hogescholen laten na om scherpe keuzes te maken die aansluiten bij de maatschappelijke vraag. 

 

AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara: 

“Zij worden beloond als ze groeien in studentenaantallen en als ze zoveel mogelijk bronnen van financiering voor onderzoek najagen. 

Instellingen gaan daardoor steeds meer op elkaar lijken en verdwijnt hun eigen, onderscheidende karakter. Ook werken ze 

onvoldoende samen 

 

Daarnaast ontbreken een helder kader en regie op het niveau van het hele stelsel, waardoor het stelsel als geheel ondoelmatig en 

ondoeltreffend functioneert. Dat moet anders: de instellingen moeten meer gestuurd worden op hun maatschappelijke bijdrage. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/17/realisatieplan-visie-lnv-op-weg-met-nieuw-perspectief
https://www.ad.nl/politiek/minister-eten-is-te-goedkoop~acdb8aac/
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet---naar-toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet---naar-toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek
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De AWTI doet daarom de volgende aanbevelingen: 

 Universiteiten en hogescholen dienen zich sterker te profileren. Ze moeten zorgen voor een helder profiel op onderwijs, 

onderzoek en kennisverspreiding. Dit profiel moet leiden tot concrete ambities, vastgelegd in bindende instellingsplannen. 

 Voer ‘profielbekostiging’ in. Hierbij wordt een deel van de rijksbijdrage (minimaal 5%, maximaal 30%) gekoppeld aan het 

realiseren van het door een instelling gekozen profiel. Dit is een stevige steun voor de instellingen om echt werk te maken van 

hun profiel. 

 Geef instellingen meer mogelijkheden om te selecteren aan de poort. Dat helpt om het beoogde profiel te realiseren, 

doordat instellingen studentenstromen beter kunnen sturen. Ook zorgt het voor een betere match tussen student en studie en 

daarmee een groter studiesucces. 

 Hogescholen en universiteiten moeten beter en structureler samenwerken. Dat is nodig om studenten sneller op de 

juiste plek te krijgen, om toponderzoek internationaal beter zichtbaar te maken en om maatschappelijke opgaven effectiever 

aan te pakken. Afspraken over duurzame samenwerking en taakverdeling leggen de instellingen ook vast in hun 

instellingsplan. 

 De minister van OCW moet haar verantwoordelijkheid voor het hele stelsel steviger oppakken. Zij moet de 

maatschappelijke opdracht voor het stelsel en de instellingen verduidelijken in één strategisch kader met heldere 

stelseldoelen en prioriteiten. 

 Ook moet zij actief toezicht houden op de instellingen en het stelsel als geheel door de stelseldoelen te bewaken en te 

sturen op profilering en resultaten. Dit stelseltoezicht kan uitgevoerd worden door een apart orgaan zoals een stelselautoriteit. 

 

Zie ook 

 Advies: Het stelsel op scherp gezet - Naar toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek: 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet  

 

 

Innovatiebeleid kan veel sterker (13 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

De Tweede Kamer (vaste Kamercommissie van het ministerie van EZK) voerde op 11 juni een algemeen overleg over het 

innovatiebeleid. Op de agenda stonden naast, onder andere, de WSBO en het missie gedreven innovatiebeleid, ook de 

kabinetsreacties op recente twee AWTI adviezen over diplomatie van wetenschap, technologie en innovatie (WTI-Diplomatie) en over 

betere verspreiding van innovatie. De AWTI heeft de Kamer met een factsheet gewezen op enkele belangrijke punten in deze 

advisering. Voor WTI-diplomatie is het nodig een omvattende strategie te ontwikkelen en deze effectief uit te voeren. Om aan betere 

verspreiding van innovaties te werken is het van belang dat het innovatiebeleid een integraal geheel maakt van de instrumenten in het 

beleid die positief bijdragen aan innovatieverspreiding; en om als overheid beter en vaker innovatiegericht in te kopen. Ook andere 

organisaties, waaronder het Rathenau Instituut en VNO-NCW zijn van mening dat het innovatiebeleid verbetering behoeft en brachten 

hun standpunten en aandachtspunten onder de aandacht. 

Algemeen overleg Innovatiebeleid Tweede Kamer: 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01635  

Factsheet AWTI: https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2019/06/11/factsheet-aan-kamerleden-tbv-algemeen-overleg-innovatie  

Brief VNO-NCW: https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/brief19-10247.pdf  

Bericht aan Parlement Rathenau: https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/innovatiebeleid-aan-innovatie-toe  

 

 

Bèta-wetenschappers tegen bezuinigingen in andere wetenschapsgebieden (13 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

“De belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen waar we voor staan, vereisen samenwerking tussen 

wetenschappers van allerlei disciplines, niet enkel wetenschappers vanuit bèta en techniek” Dat schrijft een groep bèta/techniek-

wetenschappers van de Jonge Akademie (KNAW) in een open brief aan andere wetenschappers. Zij willen niet dat investeringen in 

bèta/techniek ten koste gaan van andere wetenschapsgebieden, zoals voorgesteld in het adviesrapport ‘Wissels om’ van de 

Commissie Van Rijn. In de Tweede Kamer is intussen zoveel onrust ontstaan over dit advies, dat er al verschillende moties zijn 

ingediend met andere opvattingen, nog voordat het kabinet op het rapport heeft gereageerd. 

Open brief: https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/beta-wetenschappers-tegen-bezuinigingen-in-andere-

wetenschapsgebieden  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/06/de-kamer-wil-bekostingsadvies-van-rijn-bijsturen-vanwege-onrust-in-het-

veld/  

 

 

Experts pleiten voor betere selectie in het hoger onderwijs (12 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 12 juni 2019 

Hbo-opleidingen en universiteiten moeten meer selecteren aan de poort, bijvoorbeeld op vooropleiding, vaardigheden en 

motivatie. Dit kan helpen het aanbod van afgestudeerden beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt. Dat schrijft de 

adviesraad AWTI in een vandaag verschenen rapport over de toekomst van het hoger onderwijs. 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01635
https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2019/06/11/factsheet-aan-kamerleden-tbv-algemeen-overleg-innovatie
https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/brief19-10247.pdf
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/innovatiebeleid-aan-innovatie-toe
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/beta-wetenschappers-tegen-bezuinigingen-in-andere-wetenschapsgebieden
https://www.dejongeakademie.nl/nl/actueel/nieuws/beta-wetenschappers-tegen-bezuinigingen-in-andere-wetenschapsgebieden
https://www.scienceguide.nl/2019/06/de-kamer-wil-bekostingsadvies-van-rijn-bijsturen-vanwege-onrust-in-het-veld/
https://www.scienceguide.nl/2019/06/de-kamer-wil-bekostingsadvies-van-rijn-bijsturen-vanwege-onrust-in-het-veld/


 

 

 

 21 

Selectie moet universiteiten en hogescholen aanzetten tot het maken van duidelijke keuzes over opleidingen, vakgebieden, sectoren en 

doelgroepen, aldus de raad. Nu lijken de instellingen te veel op elkaar en leveren ze niet de juiste mix aan afgestudeerden af. Zo is er 

een 'overschot' aan afgestudeerden in de richting taal, cultuur, gedrag en maatschappij die onder hun niveau werken. Aan bèta's, 

technici en zorgspecialisten is juist een tekort. 

 
Oud-minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal is voorzitter van de AWT, Adviesraad voor het Wetenschaps- en 

Technologiebeleid. 

 

De mismatch tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt is een probleem waar de Onderwijsinspectie https://fd.nl/economie-

politiek/1296328/inspectie-waarschuwt-voor-mismatch-onderwijs-en-arbeidsmarkt  eerder voor waarschuwde. Het AWTI-rapport is een 

voorzet voor de nieuwe strategie die het ministerie van Onderwijs eind dit jaar bekendmaakt. De onafhankelijke raad geeft het kabinet 

gevraagd en ongevraagd advies over innovatie- en wetenschapsbeleid. 

Een nieuwe strategie is volgens de AWTI hard nodig. Hoewel universiteiten en hogescholen tot de wereldwijde top behoren, is de 

sector te 'zelfgenoegzaam'. 'Het stelsel mag dan functioneren, het werkt niet optimaal en is niet toekomstbestendig.' 

Uitval bij opleidingen is te hoog  

Ook de mismatch tussen student en opleiding is zorgelijk, vindt AWTI-voorzitter Uri Rosenthal. 'Ik kon de percentages eerst niet 

geloven, 85% van de mensen die op het vwo eindexamen doen, gaat naar de universiteit. Daar kun je een mooi verhaal bij houden, 

maar er zijn vele drop-outs die naar het hbo gaan omdat ze de universiteit te academisch vinden.'  

1 

Een op de drie studenten stopt het in eerste jaar met een hbo-opleiding of universitaire studie. 

15% 

Sommige studenten stappen over naar een andere opleiding, maar in het hbo is de uitval 15%. 

61% 

61% van de hbo-studenten behaalt in vijf jaar (inclusief een jaar uitloop) een diploma. 

 

Het veelgehoorde argument van onderwijsbestuurders dat de meeste studenten na hun afstuderen relatief snel een baan vinden, vindt 

Rosenthal onvoldoende. 'De cijfers zijn goed, maar het kan beter.'  

Bovendien, benadrukt de oud-hoogleraar bestuurskunde: 'Het is doodzonde dat er bij een opleiding die de nodige kosten met zich 

meebrengt een drop-out is van tientallen procenten. Dan doe je aan kapitaalvernietiging. Ik trek me het lot van jonge studenten aan. '  

 

Selectie is controversieel  

De oproep tot meer selectie ligt gevoelig. Zo laat recent onderzoek van Researchned Nijmegen http://www.researchned.nl/wp-

content/uploads/2019/01/Numerus-fixus-selectie-en-kansengelijkheid-wo_def.pdf zien dat er 'sterke aanwijzingen zijn' dat selectie 

bepaalde doelgroepen op achterstand plaatst.  

Bij universitaire opleidingen die selecteren op motivatie hebben jongeren met laagopgeleide ouders bijvoorbeeld minder kans om 

toegelaten te worden. Studenten met ouders die voorbereidende cursussen kunnen betalen, hebben juist een streepje voor.  

Ook onderwijsinstellingen worstelen met selectie, constateren de Nijmeegse onderzoekers. Zij zien de groep studenten na een 

selectieprocedure steeds homogener worden en zijn bezorgd dat ze vooral 'witte “brave” meisjes' selecteren en studenten 'uit hogere 

sociale klassen'.  

 

'Toegankelijkheid is basisvereiste' 

Voorzitter Rosenthal benadrukt dat de diversiteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs een 'basisvereiste' is. Het is volgens hem 

aan universiteiten en hogescholen om selectieprocedures te maken die de toegankelijkheid bewaken.  

Aan de overheid de taak om universiteiten en hogescholen op een andere manier te belonen zodat universiteiten en hogescholen beter 

aan de wensen van de arbeidsmarkt voldoen. De huidige financiële prikkels stimuleren vooral de groei van het aantal studenten en het 

aantrekken van zoveel mogelijk geldschieters.  

 

 

Nederlander wint 'Nobelprijs voor de landbouw' (11 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 11 juni 2019 

https://fd.nl/economie-politiek/1296328/inspectie-waarschuwt-voor-mismatch-onderwijs-en-arbeidsmarkt
https://fd.nl/economie-politiek/1296328/inspectie-waarschuwt-voor-mismatch-onderwijs-en-arbeidsmarkt
http://www.researchned.nl/wp-content/uploads/2019/01/Numerus-fixus-selectie-en-kansengelijkheid-wo_def.pdf
http://www.researchned.nl/wp-content/uploads/2019/01/Numerus-fixus-selectie-en-kansengelijkheid-wo_def.pdf
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Simon Groot, groentezaadveredelaar uit Enkhuizen, begon in 1982 boeren in de Filipijnen te voorzien van betere zaden voor 

de groenteteelt. Bijna vier decennia later is de inmiddels 84-jarige winnaar van de Amerikaanse World Food Prize en bijbehorende 

geldprijs van $250.000. Dat is maandag bekendgemaakt door de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Mike Pompeo. De prijs 

wordt in oktober uitgereikt. 

 
Simon GrootFoto: Phathril Akradejvichit 

De oprichter van East-West Seed, dat in Nederland niet erg bekend is maar een omzet van zo’n €150 mln heeft in Azië en Afrika 

https://fd.nl/ondernemen/1237181/geld-is-niet-alles-ik-ben-nu-een-leukere-echtgenoot-en-vader , is de eerste Nederlander die de prijs 

ontvangt voor mensen die een bijdrage leveren aan de voedselvoorziening. 'Het is mooi dat Nederland, een belangrijk land in de 

tuinbouwsector, hiermee erkenning krijgt', zegt Groot. Hij is blij dat de Amerikanen, die meestal alleen oog hebben voor mais en soja, 

het belang van tuinbouw zien.  

Groot is ook een van de weinige ondernemers die de prijs, door de Amerikanen weleens pompeus de Nobelprijs voor voedsel en 

landbouw genoemd, wint. Eerdere winnaars van de prijs, in 1986 ingesteld door Nobelprijswinnaar Norman Borlaug, kwamen meestal 

uit de wetenschap. De Noord-Hollander wordt gelauwerd voor zijn rol in het verbeteren van het inkomen van miljoenen kleinschalige 

boeren in meer dan zestig landen.  

De prijswinnaar is de zesde generatie van een ondernemersfamilie in zaden. Het zaadveredelingsbedrijf van zijn vader werd in 1981 

verkocht en niet lang daarna ging Groot zaden leveren aan kleine boeren in tropische gebieden. East-West Seed traint er inmiddels ook 

zo'n vijftigduizend per jaar om betere oogstresultaten te behalen. Als gevolg daarvan hebben honderden miljoenen mensen betere 

toegang gekregen tot gezonde voeding.  

De eerste stappen zette East-West Seed in 1982 in de Filipijnen. 'Het is mooi dat we de Filipijnen aan de groenten hebben kunnen 

krijgen. Het was allemaal rijst, rijst rijst', zegt Groot. Toen het daar eenmaal liep kwam het besef dat één land een beetje weinig is voor 

alle benodigde R&D. Thailand, Indonesië en andere Aziatische landen volgden. Inmiddels is East-West Seed, na een wat moeizame 

start, ook in Afrika actief.  

De opbouw van het bedrijf in Afrika kost nog geld dus wordt, net als in de twintig jaar dat aan het succes in Azië werd gewerkt,  geen 

dividend uitgekeerd. 'Wij doen meer voor boeren dan voor aandeelhouders', zegt Groot. 'Dit is een bedrijf met flinke dosis idealisme.' 

Over de besteding van de $250.00 prijzengeld denkt hij nog na. Hij verwacht het grootste deel te gaan investeren in 

voorlichtingsactiviteiten voor boeren 

 

 

 

 

  

https://fd.nl/ondernemen/1237181/geld-is-niet-alles-ik-ben-nu-een-leukere-echtgenoot-en-vader
https://fd.nl/futures/1272542/heel-misschien-kunnen-mensen-hun-ondergang-voorkomen
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Gobal innovation news 

What are the technologies that will reshape our world? Independent experts identify 100 

of them  (13 June 2019) 

Source: Website EC https://ec.europa.eu/info/news/what-are-technologies-will-reshape-our-world-independent-experts-identify-100-

them-2019-jun-13_en  

Self-healing smartphones, asteroid mining for essential minerals and telepathic brain-to-brain communication enabled by technology. 

These are some examples of impressive innovations on the horizon presented in the new independent expert report 100 Radical 

Innovation Breakthroughs for the future https://ec.europa.eu/info/files/100-radical-innovation-breakthroughs-future_en  published 

today. 

The report is a foresight study displaying the progress and outlook for 100 ground breaking social and technological innovations. Some 

of the innovations, such as plant communication, are a long way off. Others, such as medical exoskeletons, are already being tested 

and used. 

By capturing the most potentially impactful results, the report provides a strategic resource to policymakers and anyone concerned with 

the future of science, technology and innovation. It can create common references between different policies, may contribute to national 

and regional strategies, and spark discussion about the ethical and social implications of the coming waves of innovation.  

 

Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation said: 

Many of the innovations in this report sound like science fiction, but are on the way to becoming science fact. It is fascinating and 

refreshing to get such a broad overview of potential future innovations together with an analysis of Europe’s relative position on the 

world stage. This report will help policymakers across Europe prepare for the future and will intrigue anyone interested in what that 

future will look like. 

 

Background 

A combination of machine learning algorithms and human evaluation was used to identify the emerging developments. The 

independent experts who carried out the study scanned technology foresight studies from all over the world and more than 150,000 

news items from 200 platforms, to identity 100 potentially impactful innovations. After successive waves of selection and refinement, the 

resulting list of 100 emerging topics was subjected to several assessment procedures including expert consultation and analysis of 

related patents and publications. 

The emerging developments in the 100 Radical Innovation Breakthroughs for the future report are displayed on an interactive poster 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-

innovation_poster_052019.pdf  to quickly find more information on the state of play and outlook for each. 

 

More information 

Foresight – support for EU research and innovation policy making: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight_en  

Horizon scanning study: future radical innovation breakthroughs: https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-

scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en  

   

 

Universiteiten uit G7-landen gaan samen mondiale uitdagingen aanpakken (13 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

Er is een nieuwe alliantie (de U7 alliantie) opgericht van universiteitsvoorzitters van 45 toonaangevende onderzoeksintensieve 

universiteiten uit de G7-landen (Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS), Australië, Mexico, Singapore, Zuid-

Korea en een aantal Afrikaanse landen. Zij willen zich inzetten voor het aanpakken van de meest dringende problemen in de wereld. 

De eerste top zal in juli worden gehouden in Parijs. 

Nieuwsbericht U7: https://newsroom.sciencespo.fr/45-world-class-universities-launch-the-u7-alliance/?lang=en  

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190608063131641  

 

 

Wantrouwen over Chinese bedoelingen onderzoek en innovatie nemen toe (13 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 13 juni 2019 

Jarenlang trachtten westerse landen hun banden met China te versterken als het gaat om hoger onderwijs, onderzoek en 

innovatie. Maar het tij lijkt gekeerd. Een artikel van University World News vertelt hoe de sterke wetenschappelijke band van de VS 

https://ec.europa.eu/info/news/what-are-technologies-will-reshape-our-world-independent-experts-identify-100-them-2019-jun-13_en
https://ec.europa.eu/info/news/what-are-technologies-will-reshape-our-world-independent-experts-identify-100-them-2019-jun-13_en
https://ec.europa.eu/info/files/100-radical-innovation-breakthroughs-future_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-innovation_poster_052019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/ec_rtd_radical-innovation_poster_052019.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/foresight/activities/current/horizon-scanning-study-future-radical-innovation-breakthroughs_en
https://newsroom.sciencespo.fr/45-world-class-universities-launch-the-u7-alliance/?lang=en
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190608063131641
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met China plotseling verbrokkelt door angst voor economisch en militair misbruik van onderzoek door China. Ook in Nederland is er 

volop discussie over de wijze waarop wij China het beste tegemoet kunnen treden (zie het artikel in de vorige AWTI e-mail alert over de 

China-strategie van het kabinet). Volgens onderzoekers van het Leiden Asia Centre van de Universiteit Leiden, deze week in 

ScienceGuide, gaat de Nederlandse overheid er met haar strategie ten onrechte van uit dat universiteiten zelf de risico’s kunnen 

inschatten en maatregelen kunnen nemen. Een vergelijkbare discussie over de betrouwbaarheid van China als partner speelt als het 

gaat om de ontwikkeling en aanleg van 5G-netwerkinfrastructuur. Dit onderwerp heeft de Nederlandse regering vooralsnog voor zich 

uitgeschoven. Maar internationaal zijn de zorgen groot. Een artikel van New Europe noemt de westerse angst voor Chinees misbruik 

“gegrond”. Het zet een aantal feiten op een rij. In tegenstelling tot het westen kunnen overheidsinstanties in China in hoge mate 

controle op bedrijven uitoefenen die deze infrastructuur leveren. 

Artikel University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019060707373670  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/06/instellingen-zelf-verantwoordelijk-voor-risicos-samenwerking-met-china/  

Artikel New Europe: https://www.neweurope.eu/article/5g-and-state-interference-in-china-and-the-us/  

 

 

Lage basisvaardigheden afgestudeerden baart OESO zorgen (13 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 24 

 
Een derde van afgestudeerden in het hoger onderwijs haalt niet de lees- en rekenvaardigheid dat op dat niveau van hen 

verwacht wordt. Dit wordt geconstateerd in een studie van de OESO, waarin de prestaties van hoger onderwijssystemen 

gemeten worden. Nederland is een van de vier focuslanden van de studie. 

 

Zorgen over vaardigheden afgestudeerde studenten   

Afgestudeerden in het hoger onderwijs hebben lagere basisvaardigheden dan je van ze zou mogen verwachten, dit baart het OESO 

zorgen. In haar Benchmarking Higher Education System Performance https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-

education-system-performance_be5514d7-en#page31 brengt zij het hoger onderwijslandschap in OESO-landen in kaart door ze te 

vergelijken op hun prestaties op het gebied van onderwijs, onderzoek en betrokkenheid. Uit de studie blijkt dat slechts een derde van 

de afgestudeerden de benodigde lees- en rekenvaardigheden beschikt om complexe taken uit te voeren. Ook blijft ongelijke toegang tot 

hoger onderwijs een probleem, met name tussen verschillende sociaaleconomische groepen en voor studenten met een 

migratieachtergrond. 

 

Nederlands hoger onderwijssysteem in kaart gebracht 

Nederland is één van de focuslanden van het OESO-rapport. In Nederland is net als in andere OESO-landen de toegankelijkheid van 

het hoger onderwijs voor sommige groepen nog niet optimaal. Nederlandse afgestudeerden laten echter wel de benodigde lees- en 

rekenvaardigheden zien. Ook blijkt dat het beleid op het gebied van gendergelijkheid zijn vruchten afwerpt: het aandeel vrouwen onder 

academisch personeel is tussen 2005 en 2016 gestegen van 35% naar 45%. Nominaal afstuderen is wel een aandachtspunt: het 

aantal Bachelorstudenten dat hun studie binnen drie jaar haalt, ligt lager dan het OESO-gemiddelde.  

 

Context 

Dit rapport van het OESO presenteert de staat van het hoger onderwijs in OESO-landen, door prestaties van de verschillende hoger 

onderwijssystemen te vergelijken op basis van beschikbare statistieken. Voor vier landen is een uitgebreid onderzoek dat dieper ingaat 

op indicatoren en beleid uitgevoerd; namelijk Estland, België, Noorwegen en Nederland. De landen worden geëvalueerd op basis van 

45 indicatoren, onder andere op het gebied van financiën, personeelszaken en onderwijs. Eerder dit jaar schreef het OESO al een 

rapport https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/OESO-Welke-mondiale-trends-be-nvloeden-het-onderwijs-2019 over trends die het onderwijs 

beïnvloeden. 

 

Meer informatie:  

Publicatie OESO https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page31: 

Benchmarking Higher Education System Performance 

 

 

 

 

https://www.universityworldnews.com/post.php?story=2019060707373670
https://www.scienceguide.nl/2019/06/instellingen-zelf-verantwoordelijk-voor-risicos-samenwerking-met-china/
https://www.neweurope.eu/article/5g-and-state-interference-in-china-and-the-us/
https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page31
https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page31
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/OESO-Welke-mondiale-trends-be-nvloeden-het-onderwijs-2019
https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page31
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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). 

 

 

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 

•             exploring potential solutions to shared 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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•             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 

 

 

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 exhibition 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 18 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 18 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 18 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 18 June 2019. Calls marked with NEW  are newly included in the 

list 

Deadline Call 

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-

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  

03-09-2019 NEW: Sluiting oproep Joint call for Healthy Ageing NWO –Brazil    Dinsdag 3 september 2019 is de 

deadline voor het indienen van uw aanvraag. Voor ProjectNet (Nederlandse aanvragers) is de deadline om 

14:00 uur  (CE(S)T op 3 september en voor SAGe (aanvragers São Paulo) is dat om 23:59 uur (GMT-3).  

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
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
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https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-

levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/ en https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-

health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/  

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  

03-09-2019 NEW: Sluiting oproep L.INT 2019 Lectorposities bij instituten. De call for proposals L.INT, Lectorposities 

bij instituten 2019 sluit op 4 februari 2020. Voor deze call wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is op 3 september 2019. Houd de kalender op deze website in de gaten voor volgende 

ophaalmomenten http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten 

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  

26-09-2019 NEW: Deadline eerste call met Zuid-Afrika over water-energie-voedsel nexus (nieuw 

samenwerkingsprogramma van NWO met de Zuid Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en 

valt onder het Merian Fund)  De eerste call for proposals richt zich op de WEF-nexus binnen grote 

maatschappelijke uitdagingen. De deadline voor indienen is 26 september 2019. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html  

01-10-2019 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  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
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
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
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
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07-11-2019 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 

07-11-2019 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  

26-11-2019 NEW: Sluiting van de regeling Lectorposities bij de NWO-instituten (L•INT). De call for proposals L•INT 

2018-2019 sluit dinsdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. http://www.regieorgaan-

sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT  

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 

16-12-2019 NEW: Sluiting oproep Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen 

(SURF.NL)     De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Op 1 

september is de indieningsportal via www.dus-i.nl  beschikbaar. https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-

open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0  

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 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 

04-02-2020 NEW: Sluiting oproep L.INT 2019 Lectorposities bij instituten. De call for proposals L.INT, Lectorposities 

bij instituten 2019 sluit op 4 februari 2020. Voor deze call wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is op 3 september 2019. Houd de kalender op deze website in de gaten voor volgende 

ophaalmomenten http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten  

April 2020 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 
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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
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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
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Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 18 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.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

