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Horizon Europe 

EU countries need to plan for a budget deal in October, says commissioner (17 June 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 147, 18 June 2019 

Günther Oettinger asks EU member states to publish a roadmap that lays out how they will reach agreement on the next EU 

budget by the October deadline 

 
Photo: European Commission 

EU budget Commissioner Günther Oettinger has called on member states to publish a roadmap of how they will reach agreement on 

the next long-term budget by 31 October, saying, “It’s not really five minutes to midnight, it’s almost five past midnight already.” 

The current seven-year budget expires at the end of 2020 and it could take over a year to finalise the next financial framework once the 

European Council reaches an agreement. To accommodate this, Oettinger wants the plan to be agreed at the council’s next meeting at 

the end of this week (20 and 21 June). 

 

Failure to adopt the next financial framework on time will mean no new EU research grants are awarded after Horizon 2020 programme 

ends, because the successor programme, Horizon Europe, cannot take off before the 2021 - 2027 budget is in place. 

And until the financial framework is agreed, it is impossible for EU institutions to finalise Horizon Europe’s budget, its re lationship to 

other EU programmes, or the rules for foreign participation. The Commission has proposed a budget of €94.1 billion for Horizon Europe 

and the European Parliament wants €120 billion, but member states are yet to take a position in council on how much to spend on 

research. 

 

Long road ahead 

Agreement in council is only one of a long series of legal steps https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-

communication-roadmap-agreement_en.pdf  that still need to be taken for the new budget to take effect, which is why the commission 

is starting to worry now, over 18 months before the current one expires. For the 2014 – 2020 budget, the council came to an agreement 

ten months before it was supposed to begin, but that did not leave enough time to complete preparations, and it was implemented six 

months late. 

When the budget is eventually finalised, EU legislators still have to pass the 45 separate programmes it will fund. To smooth that 

process, the parliament and the council have already reached partial agreements on 12 of them, including Horizon Europe. A further 16 

are ready to be negotiated, with parliament and council both having taken positions on each. For 10 programmes, parliament is ready to 

negotiate, but the council is not, while there are seven on which neither institution is ready to talk.  

The original plan was for the council to reach an agreement at its summit in Sibiu, Romania, in May. Recognising that was not likely to 

happen, last December Oettinger pushed the deadline back to October https://sciencebusiness.net/framework-

programmes/news/political-battles-force-go-slow-eu-budget-negotiations. The commission’s current term ends on 31 October, and on 

13 June Oettinger said member states should aim to conclude negotiations while commission president Jean-Claude Juncker and 

European Council president Donald Tusk are still in office. 

 

But 31 October is also the deadline for the UK to leave the EU.  The UK is one of the largest contributors to the EU’s budget, and its 

departure puts a strain on negotiations over the next one. 

The commission is asking other net contributors, like Germany and France, to pay more; while net receivers like Poland and Romania 

are being asked to accept reductions in the amount they get from cohesion funds. The commission has also proposed a cut to 

agricultural subsidies.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/political-battles-force-go-slow-eu-budget-negotiations
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/political-battles-force-go-slow-eu-budget-negotiations
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On the other hand, the commission has proposed a large increase in research funding, most of which typically goes to wealthy member 

states that can afford to invest in a research sector that performs well in grant competitions. Oettinger has also said €10 billion of the 

agricultural budget will be ringfenced for research and innovation, to make farming more productive. 
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Other International subsidy news 

 

 

Al meer dan 2.500 RVO.nl-projecten op Aiddata website (25 juni 2019) 

Bron: website RVO Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/al-meer-dan-2500-rvonl-projecten-op-aiddata-website  

  
Op de website Aiddata staan inmiddels meer dan 2.500 projecten, in ruim 110 landen. De projecten zijn afkomstig uit meer dan 30 

programma’s. Aiddata is de website met alle projecten en programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, die zijn 

uitgevoerd met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

Het gaat om projecten op het gebied van infrastructuur, private sector ontwikkeling, voedselzekerheid, gezondheidszorg, 

(drink)waterbeheer, energie, klimaat, exportbevordering naar Europa, kinderarbeid, verantwoorde mijnbouw en bancaire producten 

voor lokale investeringen. 

 

Open data 

Op Aiddata https://aiddata.rvo.nl/ vindt u alle informatie over een project. Van het doel, de locatie, de uitvoerders, de status en de 

uitputting van projecten, tot de betalingen en behaalde resultaten. 

Iedereen kan deze website gebruiken. De (open) data worden ook gebruikt voor rapportagedoeleinden. Het voorkomt WOB-verzoeken 

https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/wet-openbaarheid-van-bestuur en helpt bij het beantwoorden van Tweede Kamer-vragen. 

 

IATI 

RVO.nl is lid van het International Aid Transparency Initiative (IATI). Dit is een internationaal samenwerkingsverband waar ruim 1.000 

organisaties en ngo’s wereldwijd soortgelijke data publiceren. 

Meer informatie 

Wilt u weten hoe IATI werkt? Bekijk de YouTube-video over IATI https://www.youtube.com/watch?v=PbwIUQwL_Jc.  

 

 

AAL Call 2019 preliminary results (20 June 2019) 

Source: Website AAL-Europe http://www.aal-europe.eu/call-2019-preliminary-results/  

First meaningful findings are emerging 

The AAL Call 2019 focused on “Sustainable Smart Solutions for Ageing well” was closed on 24 May. The Call, which is the 12 th one 

published by the Programme since its inception in 2008, received 82 applications, out of which: 

 57 were collaborative projects 

 and 25 were small collaborative projects 

Following the central eligibility check, 81 applications were admitted to the evaluation. 

 

Several application areas were addressed by the received proposals; among these bio-dynamic lighting, cardiovascular diseases, 

smart t-shirts, maintaining intimacy, prevention of prolonged grief after the loss of a spouse and many more. 

These preliminary results are very positive since AAL is experiencing exponential growth of proposal submitted over the last 4 calls. 

This might be due to the adoption of the Small Collaborative Project, the growing interest towards the matter of ageing well in a 

digitalized world, as well as a more targeted communication and dissemination of the Programme, both at the central and national level. 

The evaluation of the proposals is taking place in these days and is expected to be concluded by late July. After, the AAL Programme 

General Assembly is expected to approve the ranking list by the end of August. Proposers will be notified of the results by early 

September. 

  

Stay tuned on the Programme website to discover the results and statistics report, that will be published in the next months!  

  

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/al-meer-dan-2500-rvonl-projecten-op-aiddata-website
https://aiddata.rvo.nl/
https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/wet-openbaarheid-van-bestuur
https://www.youtube.com/watch?v=PbwIUQwL_Jc
http://www.aal-europe.eu/call-2019-preliminary-results/
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National subsidy news  

NWO start fonds voor Science Diplomacy (25 juni 2019) 

Bron: website ZonMw Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nwo-start-fonds-voor-science-diplomacy.html  

Per 1 januari 2020 start NWO een nieuw fonds op waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy activiteiten zullen worden 

georganiseerd met landen waarmee Nederland haar diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. NWO stelt 250.000 euro per jaar 

beschikbaar voor dit fonds en werkt hierin nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

De komst van dit nieuwe fonds betekent dat NWO per 1 januari 2020 ook haar beleid betreffende bezoekers- en seminarbeurzen 

wijzigt. De permanente call waarop voor bezoekers vanuit de hele wereld aanvragen kunnen worden ingediend, komt te vervallen. 

Uitbreiding samenwerking 

 

De lopende memorandums of understanding (MoU’s) met vier internationale organisaties - de National Natural Science Foundation of 

China (NSFC), het Ministry of Science and Technology Taiwan (MOST), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) en de Von 

Humboldt Stiftung – worden wel voortgezet. Als gevolg hiervan komen middelen vrij die NWO strategischer kan inzetten om 

wetenschappelijke en diplomatieke betrekkingen met specifieke landen te versterken. Potentiële partnerlanden vanaf 2020 zijn 

Venezuela, Rusland, Iran, Indonesië en Turkije. In de nabije toekomst kan NWO science diplomacy uitbreiden naar andere landen. 

Uitwerking NWO-strategie 

Het oprichten van een fonds voor Science Diplomacy is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van 

wetenschap en samenleving’, waarin NWO al aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te wil gaan 

inzetten. 

 

Lees meer 

 Permanente call Bezoekersbeurs: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwo/bezoekersbeurs/bezoekersbeurs.html  

 Samenwerking China - de National Natural Science Foundation of China (NSFC): https://www.nwo.nl/en/news-and-

events/news/2012/Co-operation+China+-+National+Natural+Science+Foundation+of+China+%28NSFC%29.html  

 Samenwerking Japan Society for the Promotion of Science (JSPS): https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-japan-jsps/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars/samenwerking-japan-

jsps---joint-seminars.html  

 Samenwerking Ministry of Science and Technology Taiwan (MOST): https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-taiwan-most/index.html  

 Samenwerking Duitsland - de Von Humboldt Stiftung (VHS): https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs/samenwerking-duitsland---von-humboldt-

stiftung-vhs.html  

 

 

Call for submission of project ideas ‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and 

increasing FAIRness’ (25 juni 2019) 

Bron: website ZonMw https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-

ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/  

This is a call for submission of project ideas addressing the reduction of the antibiotic resistance burden. Reuse of existing 

data, improvement of the quality and sustainability of this data, implementation and impact and implementation failure are 

part of this call. 

 

Subjects 

Research within the following research areas is eligible for funding in this round: 

1. Studies on how to prevent the acquisition and / or transmission of antibacterial resistant bacteria, or ABR genes in different 

environments according to One Health e.g., patients, hospitals, farms, nature, etc. 

2. Studies that support appropriate (use of) diagnostics. 

3. Studies that support new or improved applications for antibiotics and alternatives to antibiotics. 

4. Studies on optimising dosage and prudent use of antibiotics. 

 

Purpose of call  

The main goal of this call is to get a better grip on tackling the ABR burden. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nwo-start-fonds-voor-science-diplomacy.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/bezoekersbeurs/bezoekersbeurs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/bezoekersbeurs/bezoekersbeurs.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2012/Co-operation+China+-+National+Natural+Science+Foundation+of+China+%28NSFC%29.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2012/Co-operation+China+-+National+Natural+Science+Foundation+of+China+%28NSFC%29.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-japan-jsps/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-japan-jsps/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-japan-jsps/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars/samenwerking-japan-jsps---joint-seminars.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-taiwan-most/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-taiwan-most/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs/samenwerking-duitsland---von-humboldt-stiftung-vhs.html
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/
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In this call we will focus on reuse of existing data(bases). Reusing databases and collections and improving their Findability, 

Accessibility, Interoperability and Reusability (data FAIRness) will contribute to the sustainability of valuable resources. We also seek 

development or improvement of existing implementation strategies to lower the ABR burden. And we seek projects that make thorough 

analysis into the failure of implementation, provide answers to complex questions and evidence-based insights into determinants for 

implementation success. Behavioural aspects are a vital element for this success. 

 

You may submit your application via ProjectNet until 10 September 2019, 14:00 hours CET. 

 

Download all information 

The call text can be downloaded as a pdf and contains all detailed information about this call. 

‘Tackling antibiotic resistance by reusing data and increasing FAIRness’ 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_for_pre-proposals_ABR_3rd_round.pdf  

 

Onderdeel van programma 

Antibiotic Resistance (ABR) https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/antibiotica-

resistentie-abr/  

 

For more information: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-

ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/  

 

 

Doe mee aan de White Paper Challenge van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

en win € 1.500, - (24 juni 2019) 

Bron: Persbericht Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen www.TopsectorTU.nl   

Zoetermeer - Welke wereldwijde trends veranderen de Nederlandse tuinbouw? En hoe kan de tuinbouw hier slim op inspelen? 

Deze vragen staat centraal in de White Paper Challenge, die Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor de tweede 

keer organiseert. De winnaar wordt beloond met een bedrag van € 1.500.  

 

De wereld verandert sneller dan ooit. Megatrends zoals milieu (duurzaamheid), groeiende concurrentie, veranderde 

consumentengedrag, tekorten in natuurlijke hulpbronnen, industriële digitalisering, energietransitie en arbeidsmarkt beïnvloeden de 

sector direct en indirect. Als de Nederlandse tuinbouwsector zijn toonaangevende positie in de toekomst wil behouden, moet zi j blijven 

innoveren om snel in te kunnen spelen op deze enorme veranderingen.  

 

Maar hoe ziet die toekomst eruit voor de tuinbouw? Is het ‘business as usual’ of moet de sector kiezen voor een of meerdere specifieke 

domeinen waarin zij wil uitblinken? En hoe bepaal je waar je als sector en/of ondernemer in gaat investeren en welke technologie 

speelt hierbij een sleutelrol? Zijn duurzaamheid en circulariteit hiervoor van belang? De White Paper Challenge is voor individuen of 

teams van onderzoekers, hoogleraren, studenten, ondernemers etc. die een antwoord kunnen geven op al deze vragen.  

Michiel Roelse is operationeel directeur van TKI T&U: ‘‘De White Paper helpt Topsector T&U nieuwe gezichtspunten op te halen en te 

verspreiden binnen de sector. Zo merk ik dat een aantal inzendingen van vorig jaar nog regelmatig wordt aangehaald. Voor dit jaar 

vragen we indieners na te denken over het innovatiesysteem van de tuinbouwsector’.  

 

Een essay mag maximaal 10 A4 pagina’s lang zijn en de winnende inzending wordt beloond met een bedrag van € 1.500. Stuur uw 

bijdrage naar info@tkitu.nl  vóór 30 september 2019.  

 

De jury staat onder leiding van Jan van den Ende, hoogleraar Horticultural Innovation en professor aan de Rotterdam School of 

Management. ‘De richting waarin de tuinbouw zich nu ontwikkelt, is essentieel voor de toekomstige posit ie van de hele sector. De input 

van originele denkers van binnen of buiten de sector kan ondernemers inspireren in hun innovatie’.  

Kijk hier voor meer informatie op www.TopsectorTU.nl   

Planning Indienen: 30 september 2019 Start beoordeling: 1 oktober 2019 Bekendmaking winnaar: 1 november 2019  

Noot voor de redactie Kijk voor meer informatie over de White Paper Challenge van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op 

www.TopsectorTU.nl . Neem voor meer informatie contact op met Michiel Roelse, operationeel directeur van TKI T&U, via 

m.roelse@tkitu.nl  of +31 6 51407623 

 

 

Zes onderzoekers beloond met hoogste onderscheidingen in de Nederlandse 

wetenschap (21 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-

onderscheidingen-in-de-nederlandse-wetenschap.html  

Vandaag maakte NWO-voorzitter Stan Gielen bekend dat prof. dr. Bas van Bavel, prof. dr. Yvette van Kooyk, prof. dr. ir. 

Ronald Hanson en prof. dr. Amina Helmi de NWO-Spinozapremie ontvangen, en prof. dr. Andrea Evers en prof. dr. Jack Pronk 

de NWO-Stevinpremie. De Spinoza- en de Stevinpremies zijn de hoogste onderscheidingen in de Nederlandse wetenschap. De 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_for_pre-proposals_ABR_3rd_round.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/antibiotica-resistentie-abr/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geneesmiddelen/programmas/programma-detail/antibiotica-resistentie-abr/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/call-for-submission-of-project-ideas-tackling-antibiotic-resistance-by-reusing-data-and-increasing/
http://www.topsectortu.nl/
mailto:info@tkitu.nl
http://www.topsectortu.nl/
http://www.topsectortu.nl/
mailto:m.roelse@tkitu.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-onderscheidingen-in-de-nederlandse-wetenschap.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-onderscheidingen-in-de-nederlandse-wetenschap.html
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laureaten krijgen ieder 2,5 miljoen euro, te besteden aan wetenschappelijk onderzoek en activiteiten met betrekking tot 

kennisbenutting. 

Beeld: Melvin Tas 

De onderzoekers ontvangen de premie voor hun uitmuntende, baanbrekende en inspirerende werk. In 2019 krijgen excellente 

wetenschappers voor de 25e keer erkenning voor hun werk met de toekenning van de Spinozapremie en de Stevinpremie. Bij beide 

premies staat de kwaliteit van de onderzoeker voorop; waar bij de Spinozapremie de nadruk ligt op het wetenschappelijke werk en 

fundamentele vraagstukken, honoreert de Stevinpremie in de eerste plaats de maatschappelijke impact. 

Internationaal vermaarde topwetenschappers 

 

Spinozalaureaten 

Historicus Bas van Bavel is een van ’s werelds grootste experts op het gebied van sociaal-economische geschiedenis. Zijn 

spraakmakende boek “De onzichtbare hand – hoe markteconomieën opkomen en neergaan” biedt een geheel nieuwe visie op de rol 

van de markteconomie in onze samenleving. Als hoogleraar Transities van Economie en Samenleving aan de Universiteit Utrecht doet 

hij grensverleggend onderzoek naar sleutelfactoren achter een veerkrachtige samenleving. 

 

Medisch bioloog Yvette van Kooyk ontrafelde de manier waarop het immuunsysteem ontregeld raakt bij het ontstaan van kanker, auto-

immuunziekten en infectieziekten zoals hiv/aids. Zij ontdekte dat bepaalde suikermoleculen, zogenoemde glycanen, de communicatie 

tussen cellen van het immuunsysteem kunnen stimuleren of juist remmen. Ze ontwikkelt nano-medicijnen die het immuunsysteem 

ondersteunen bij het gevecht tegen kanker en andere ziekten. Zij geldt als wereld-expert op dit terrein. Zij is hoogleraar en 

afdelingshoofd Moleculaire Celbiologie en Immunologie bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, 

 

Ronald Hanson, hoogleraar Quantumfysica aan de Technische Universiteit Delft en wetenschappelijk directeur van QuTech, is een 

wereldleider op het gebied van quantumnetwerken. In meerdere opzienbarende experimenten wist hij afzonderlijke deeltjes zodanig 

aan elkaar te koppelen dat ze zich gedroegen als één deeltje, ook al zaten ze meer dan een kilometer uit elkaar. Deze zogeheten 

verstrengeling is een belangrijke voorwaarde voor de werking van toekomstige quantumnetwerken, die niet te kraken of af te luisteren 

zijn. 

 

Amina Helmi is hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg aan het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Met haar theorieën, modellen en experimenten heeft ze onze kennis over de vorm, structuur en geschiedenis van de 

Melkweg en nabijgelegen sterrenstelsels sterk vergroot. Helmi’s visie en leiderschap waren cruciaal voor de realisatie van de Europese 

ruimtetelescoop Gaia, die sinds 2013 de beweging en samenstelling van meer dan een miljard individuele sterren bestudeert. 

Stevinlaureaten 

 

Gezondheidspsycholoog Andrea Evers leidt een innovatief, grensoverschrijdend onderzoeksprogramma naar de invloed van 

psychologische factoren op lichamelijke klachten en aandoeningen Zij verwierf wereldfaam met haar onderzoek naar placebo-effecten 

en hun tegenhangers, nocebo-effecten. Haar onderzoek heeft verreikende gevolgen voor de praktijk van hulpverleners; daarnaast 

ontwikkelt zij E-health toepassingen en zelfhulptools voor patiënten. Zij is een uitmuntend, bevlogen onderzoeker en een geboren 

communicator, die haar kennis deelt via talloze publicaties, lezingen en frequente optredens in de media. 

 

Jack Pronk is hoogleraar Industriële Microbiologie aan de Technische Universiteit Delft. Hij is een verbinder die fundamentele 

wetenschappelijke kennis over de werking van gisten en schimmels vertaalt in een breed scala aan toepassingen met een grote impact 

op de maatschappij. Zijn werk leidde er onder andere toe dat bakkersgist nu wordt gebruikt om op grote schaal ethanol te maken uit 

niet-eetbare plantenresten. Hij is een veelgevraagd spreker, en een bevlogen en veelvuldig bekroond docent die nieuwe generaties 

onderzoekers inspireert. 

 

Over het selectieproces 

NWO nodigt een beperkt aantal personen uit om uit hoofde van hun functie wetenschappers voor te dragen als kandidaten voor een 

Spinozapremie of voor een Stevinpremie. Dit jaar ontving NWO voor elke premie circa 25 voordrachten. De Spinoza- en 

Stevincommissies bestaan uit twaalf leden, afkomstig uit verschillende landen en wetenschappen en bij de Stevincommissie nemen 

tevens leden uit het bedrijfsleven deel. Op basis van de voordrachten maken de commissies een shortlist van maximaal acht 

kandidaten voor de Spinozapremie en zes voor de Stevinpremie. Per kandidaat gaan commissieleden vervolgens in gesprek met 

meerdere buitenlandse deskundigen. Mede op basis van deze gesprekken adviseerden de commissies NWO dit jaar vier 

Spinozapremies en twee Stevinpremies toe te kennen. Inclusief de nieuwe laureaten kent Nederland nu 93 Spinozalaureaten en 4 

Stevinlaureaten. 
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Uitreiking premies in oktober 2019 

De feestelijke uitreiking van de Spinozapremies en Stevinpremies vindt plaats op woensdag 2 oktober in de Koninklijke Schouwburg in 

Den Haag. Tijdens de uitreiking vertellen de Spinoza- en Stevinlaureaten wat hun onderzoek inhoudt en waar ze de premie voor willen 

inzetten. 

 

Lees verder: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-onderscheidingen-in-de-

nederlandse-wetenschap.html  

 

 

NWO wil integrale maatregelen om druk op de wetenschap te verlichten (21 juni 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nwo-wil-integrale-maatregelen-om-druk-op-de-

wetenschap-te-verlichten.html   

NWO heeft kennisgenomen van de vandaag verschenen reactie van minister Van Engelshoven (OCW) op het rapport ‘Wissels 

om’ van de commissie Van Rijn. In dit rapport geeft de commissie een advies uit over de herziening van de 

bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs. NWO onderschrijft het uitgangspunt dat een integrale benadering van de 

bekostiging nodig is om diverse knelpunten in het wetenschapssysteem op te lossen. In een gezamenlijk voorstel met de VSNU aan 

minister van Engelshoven benoemt NWO een aantal maatregelen om de toegenomen druk en de doorgeschoten competitie in de 

wetenschap te verminderen. NWO wil eerst onderzoeken wat mogelijke gevolgen zijn van deze maatregelen om vervolgens te komen 

tot een zorgvuldige en samenhangende aanpak. 

 Rapport 'Wissels om': https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/bekostiging-hoger-onderwijs-en-

onderzoek-wissels-om  

 Reactie minister: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12982&did=2019D26753  

 

Het zonder meer doorvoeren van alle adviezen uit ‘Wissels om’ kan zorgen voor grote verschuivingen in de wetenschap. Daarbij is het 

risico dat het oplossen van het ene knelpunt een ander of zelfs groter knelpunt elders in de wetenschap veroorzaakt. Om zulke 

knelpunten en grote schokken te voorkomen, vindt NWO het van cruciaal belang om mogelijke maatregelen in onderlinge samenhang 

te bekijken. Er lopen op dit moment belangrijke trajecten die tegen het eind van 2019 zullen leiden tot besluitvorming. Op basis daarvan 

zal NWO samen met de VSNU vervolgens tot een integraal plan komen met een verdere uitwerking van maatregelen om de druk op 

het systeem te verminderen. 

 

Integrale maatregelen om druk op het wetenschapssysteem en onderzoekers te verminderen 

Hoewel de Nederlandse wetenschap internationaal uitstekend presteert, staat het wetenschapssysteem onder druk. Dat vertaalt zich in 

een hoge werkdruk onder wetenschappers, hoge aanvraagdruk voor het verkrijgen van NWO- en EU-subsidies, matchingsdruk bij 

universiteiten om projectkosten die niet vanuit de tweede of derde geldstroom gedekt worden te vergoeden en publicatiedruk om een 

zo groot mogelijke publicatielijst te hebben. 

In de gezamenlijke brief van VSNU en NWO aan de minister van OCW worden drie groepen maatregelen onderscheiden om de 

verschillende vormen van druk op het wetenschapssysteem te verlichten. 

 Brief VSNU NWO Overheveling tweede naar eerste geldstroom: 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/brief-vsnu-nwo-overheveling-

tweede-naar-eerste-geldstroom/Brief+VSNU+NWO_Overheveling+tweede+naar+eerste+geldstroom-pdf.pdf  

 

 

SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) (20 juni 2019) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp  

Met de SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) draagt het ministerie van Buitenlandse Zaken, in samenwerking met RVO.nl als 

uitvoerder, bij aan het behalen de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-

ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling  (SDG's) in ontwikkelingslanden: 

 SDG 2 (einde aan honger) 

 SDG 8 (fatsoenlijke banen en economische groei) 

 SDG 17 (partnerschappen voor de doelen) 

Dit zijn belangrijke doelen die niet door één partij opgelost kunnen worden. Daarom werkt SDGP met partnerschappen tussen overheid, 

bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen. Het bundelen van expertise van deze partijen is van grote waarde bij het zoeken naar 

innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen. Partnerschappen zijn in staat om belangen te verenigen en verschillen te 

overbruggen. En zij leveren hierdoor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de SDG’s. 

 

SDGP 

SDGP is een brede faciliteit. Een belangrijk deel van SDGP zijn de subsidietenders. De 2e tender richt zich op het stimuleren van 

private sector ontwikkeling en het verbeteren van voedselzekerheid in ontwikkelingslanden via publiek-private partnerschappen 

(PPP’s). 

Projecten dragen bij aan één of meer van de volgende resultaatgebieden: 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-onderscheidingen-in-de-nederlandse-wetenschap.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/zes-onderzoekers-beloond-met-hoogste-onderscheidingen-in-de-nederlandse-wetenschap.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nwo-wil-integrale-maatregelen-om-druk-op-de-wetenschap-te-verlichten.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nwo-wil-integrale-maatregelen-om-druk-op-de-wetenschap-te-verlichten.html
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/bekostiging-hoger-onderwijs-en-onderzoek-wissels-om
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/01/bekostiging-hoger-onderwijs-en-onderzoek-wissels-om
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12982&did=2019D26753
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/brief-vsnu-nwo-overheveling-tweede-naar-eerste-geldstroom/Brief+VSNU+NWO_Overheveling+tweede+naar+eerste+geldstroom-pdf.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/brief-vsnu-nwo-overheveling-tweede-naar-eerste-geldstroom/Brief+VSNU+NWO_Overheveling+tweede+naar+eerste+geldstroom-pdf.pdf
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling
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 Creëren van betere werkomstandigheden en efficiënte werkwijzen (beter werk en inkomen en verhoogde productie) 

 Verminderen van ondervoeding 

 Bevorderen van economische groei in de landbouw- en visserijsector 

 Totstandkoming van ecologisch verantwoorde en duurzame voedselketens 

 Toename private investeringen in ontwikkelingslanden 

Voorwaarden om mee te doen 

Tijdens de 2e tender kunnen publiek-private partnerschappen (PPP’s) projectvoorstellen indienen met een van de volgende thema's: 

 Voedingswaarde 

 Duurzame waardeketens 

 Duurzame en klimaatbestendige voedselproductiesystemen 

 Beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen 

We vergelijken de voorstellen binnen elk thema. 

 

Partners 

Uw PPP bestaat uit maximaal 6 partners waarvan tenminste 1 Nederlandse organisatie (de aanvrager), 1 lokale organisatie, 1 ngo of 

kennisinstelling, 1 onderneming en 1 overheidsorganisatie. De voorkeur gaat uit naar een lokale overheidsorganisatie. 

 

Landen 

SDGP staat open voor activiteiten in de landen die zijn opgenomen in de SDGP-landenlijst 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-32302.html . Deze lijst vindt u in de Staatscourant. 

 

Programma 

Het SDGP-programma bestaat uit 3 fasen die elkaar kunnen opvolgen: 

1. Projectontwikkeling: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#1-

projectontwikkeling - U stuurt uw projectidee (Concept note) in. U krijgt vervolgens van een RVO-adviseur doorlopend advies 

op uw projectidee. 

2. Subsidieaanvraag: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#2-

subsidieaanvraag  - U dient uw projectvoorstel in, samen met de subsidieaanvraag. Wij beoordelen uw aanvraag. 

3. Implementatie en vervolg: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#3-

implementatie-en-vervolg  - Uw subsidieaanvraag is goedgekeurd. U kunt het project uitvoeren met steun van RVO.nl. 

 

Programmabrede ondersteuning 

Als onderdeel van het SDGP-programma kunnen wij opdrachten uitzetten https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-

partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp  bij derden voor ondersteuning van projecten. Het doel van deze ondersteuning is het 

vergroten van de impact van SDGP en het delen van kennis. Kenmerkend voor de opdrachten is dat ze het gemeenschappelijk belang 

dienen. 

 

Aanvragen 

Voor een subsidieaanvraag doorloopt u de volgende 2 stappen: 

Voor beide stappen heeft u eHerkenning (niveau 2 of 2+) nodig. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag deze dan aan op de 

website van eHerkenning https://eherkenning.nl/. Houd er rekening mee dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 

werkdagen duurt. 

 

1. Concept note 

De aanvrager (Nederlandse organisatie) dient eerst digitaal een Concept note in. Dat kan tot en met 1 oktober 2019. Het digitale 

formulier Concept note vindt u onderaan deze pagina. Vul het formulier in en verstuur het via de knop Concept note indienen op deze 

pagina. U ontvangt van ons binnen 4 weken een advies op uw Concept note met een CN-nummer. Dit nummer heeft u nodig voor het 

indienen van de subsidieaanvraag tijdens de openstelling van een tender. 

 

2. Subsidieaanvraag 

De 1e tender is inmiddels gesloten. Uw subsidieaanvraag voor de 2e tender kunt u indienen van 15 november 2019 tot en met 16 

december 2019, 15:00 uur (Nederlandse tijd). U heeft hiervoor het CN-nummer nodig uit stap 1. Met uw aanvraagformulier stuurt u de 

verplichte bijlagen mee. U vindt de formats van de verplichte bijlagen en guidelines https://mijn.rvo.nl/sdg-partnerschapfaciliteit op 

mijn.rvo.nl. 

Kalender 

dinsdag 1 oktober 2019: Sluiting concept note indienen Deadline  

vrijdag 15 november 2019: Opening tender om 9:00 uur (Nederlandse tijd)  

maandag 16 december 2019  Sluiting tender om 15:00 uur (Nederlandse tijd) Deadline  

 

Budget 

Het beschikbare budget voor de 2e openstelling is € 30 miljoen. Per project kunt u een subsidie aanvragen van minimaal € 500.000 en 

maximaal € 3 miljoen 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-32302.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#1-projectontwikkeling
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#1-projectontwikkeling
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#2-subsidieaanvraag
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#2-subsidieaanvraag
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#3-implementatie-en-vervolg
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp#3-implementatie-en-vervolg
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp/programmafasen-sdgp
https://eherkenning.nl/
https://mijn.rvo.nl/sdg-partnerschapfaciliteit
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Nieuwe Logistiek call ‘Accelerator 2019’ in samenwerking met TKI Dinalog  (20 juni 

2019) 

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

samenwerking-met-tki-dinalog.html  

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

Innovatiecontract 2018-2019 in het kader van het onderzoeksprogramma van de Topsector Logistiek en speelt in op actuele, 

maatschappelijke uitdagingen van de logistieke sector. 

 
Logistiek als aanjager van innovatie 

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

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

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

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

 

Accelerator 2019 

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

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

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

onderzoekslijnen van de Topsector Logistiek. 

 

Het programma richt zich op een aantal specifieke onderzoeksthema’s binnen de nieuwe onderzoekslijnen, namelijk ‘duurzame 

logistiek’, ‘data-gedreven logistiek’, ‘geopolitieke ontwikkelingen’ en ‘regelgeving’. Zo kan een project zich richten op vragen omtrent de 

transitie naar de waterstofeconomie. Wat zijn de contouren van een dergelijke economie, waarbij we oog hebben voor de productie, 

distributie, inzet en gebruik van waterstof? Een ander voorbeeld van een onderwerp is de verbetering van interacties tussen voertuigen 

en de infrastructuur om het verkeer vanuit het Westland beter te laten doorstromen richting verschillende marktgebieden. Tot slot is er 

ook kennisbehoefte aan slimmere regelgeving voor innovatief goederenvervoer en logistiek: hoe kunnen we het regelgevingsklimaat zo 

inrichten dat het innovatieve oplossingen ondersteunt? Door het aansnijden van deze specifieke onderzoeksterreinen levert het 

onderzoek binnen Accelerator 2019 een langdurige bijdrage aan de ambities van de Topsector Logistiek. 

 

Informatie 

Er is totaal 2,6 M euro beschikbaar voor onderzoek. Per aanvraag kan minimaal 150.000 euro en maximaal 400.000 euro worden 

aangevraagd. Cofinanciering is verplicht. 

Deadline verplichte Expression of Interest is 30 juli 2019, 14.00 CEST 

Deadline uitgewerkte aanvraag is 1 oktober 2019, 14.00 CEST 

Meer informatie en de documenten voor de call zijn beschikbaar op de Engelstalige financieringspagina 

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/accelerator-2019/accelerator.html  

 

 

Comeniusprogramma open (19 juni 2019) 

Bron: Website NWO Onze financieringsprogramma’s   https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html  

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een beurs van 100.000 euro aanvragen voor het doorvoeren van 

een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De 

onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. 

 

Waarvoor 

Het Comeniusprogramma stelt onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs in staat om hun visie op 

onderwijs(vernieuwing) in de praktijk te brengen. Het programma maakt een breed scala aan innovatie 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nieuwe-logistiek-call-accelerator-2019-in-samenwerking-met-tki-dinalog.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nieuwe-logistiek-call-accelerator-2019-in-samenwerking-met-tki-dinalog.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/sgw/accelerator-2019/accelerator.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html
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mogelijk en faciliteert het delen van kennis en ervaring van (succesvolle) innovatie. 

Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen hoopt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een 

bijdrage te leveren aan gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers aan hogescholen en universiteiten. 

 

Voor wie 

Onderwijsprofessionals werkzaam aan de bekostigde instellingen voor hoger onderwijs in Nederland kunnen financiering aanvragen 

voor onderwijsinnovatie. Het Comeniusprogramma omvat drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het 

dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager. 

 Teaching Fellows, binnen een cursus/onderwijsonderdeel 

 Senior Fellows, binnen een gehele opleiding 

 Leadership Fellows, over één of meerdere faculteiten of een gehele instelling 

 

Wat aanvragen 

Binnen het Comeniusprogramma kunnen beurzen van 50.000 euro voor onderwijsinnovatieprojecten 

van één jaar; 100.000 euro voor projecten van twee jaar, en 500.000 voor projecten van drie jaar 

aangevraagd worden. 

 

Wanneer 

De sluitingsdata voor de rondes zijn verschillend. Zie voor de exacte data de afzonderlijke 

financieringspagina's. 

  

Kies een financieringsinstrument 

 Comenius Teaching Fellows: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-fellows/comenius-teaching-fellows.html 

sluitingsdatum 10 september 2019, 14.00 uur 

 Comenius Senior Fellows: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html sluitingsdatum 3 

september 2019, 14.00 uur 

 Comenius Leadership Fellows: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html 

sluitingsdatum 5 september 2019, 14.00 uur 

 

 

 

Voor meer informatie over de procedure, criteria en de afzonderlijke programma’s en rondes https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html   

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-fellows/comenius-teaching-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-fellows/comenius-teaching-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/index.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Interreg Vlaanderen-Nederland: CrossRoads2 levert grote bijdrage aan innovatie in 

grensregio (24 juni 2019) 

Bron: Website Stimilus.nl Interreg-va-CrossRoads2 https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/crossroads2-levert-grote-bijdrage-

aan-innovatie-in-grensregio/  

Onlangs is in opdracht van het grensregio programmasecretariaat Interreg Vlaanderen-Nederland een impactevaluatie 

uitgevoerd van de projecten die tot nu toe subsidie hebben ontvangen. Omdat het programma en alle projecten nog in volle 

gang zijn, is het voorbarig om nu al een uitspraak te doen over de uiteindelijke resultaten en totale impact van het programma. 

Echter, in deze gevorderde fase wordt wel al goed duidelijk welke bijdrage de projecten leveren aan de 

programmadoelstellingen. De resultaten dienen als input bij de ontwikkeling van het zesde Interreg Vlaanderen-Nederland 

programma voor de periode 2021-2027. 

De focus van de evaluatie ligt op de specifieke doelstellingen rond innovatie en demonstratie. Eén van de case studies is project 

CrossRoads2 van de gelijknamige stichting. Stimulus Programmamanagement (provincie Noord-Brabant) is één van de 

projectpartners, samen met BOM, REWIN, NV Economische Impuls Zeeland, LIOF en de Vlaamse organisaties VLAIO en Cleantech 

Flanders. 

 

Hefboomeffect 

Het hefboomeffect van portefeuilleprojecten als CrossRoads2, Link2Innovate en CrossCare blijkt groot te zijn. Zij zetten hun EFRO-

middelen plus cofinanciering in voor ondersteuning van verschillende kleinere innovatieprojecten en haalbaarheidsstudies voor 

samenwerkende bedrijven in allerlei domeinen. Dit zorgt voor een veelvoud aan innovatieve samenwerkingstrajecten, ondersteunde 

KMO/MKB-bedrijven en private cofinanciering. Zo dragen deze projecten direct en aantoonbaar bij aan innovatie in de grensregio. 

 

Nieuwe producten 

Case study CrossRoads2 toont duidelijk aan dat de kleinschalige innovatieve samenwerkingstrajecten tussen bedrijven in veel gevallen 

leidt tot een concreet ‘new-to-firm’ of ‘new-to-market’ product, dat op afzienbare termijn op de markt gebracht kan worden. 

Uiteraard slagen niet alle innovatieprojecten binnen CrossRoads2, maar de case study duidt erop dat deelnemende bedrijven al op 

relatief korte termijn een substantiële omzetgroei kunnen realiseren op basis van de resultaten van het innovatieproject. Een ander deel 

van de projecten leidt ook weer tot verdere investeringen van de bedrijven, individueel of samen, met eigen middelen of binnen een 

nieuw project. 

 

Impact op grensregio 

Hiermee heeft CrossRoads2 dus directe impact op omzet en werkgelegenheid in de grensregio. Deze is volgens de inschatting van de 

onderzoekers kwantificeerbaar op zeker €30-40 miljoen euro extra omzet en 400 extra FTE. 

Het volledige rapport kunt u hier https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Eindrapport-

Impactevaluatie-VL-NL.pdf  lezen. 

Meer informatie over CrossRoads2 vindt u op de projectpagina https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/  op deze website. 

 

 

Lancering ROCKET Reloaded ter stimulering hightech mkb (24 juni 2019) 

Bron: Website Oost.NL https://oostnl.nl/nl/nieuws/lancering-rocket-reloaded-ter-stimulering-hightech-mkb  

Het concurrentievermogen van het bedrijfsleven vergroten door grensoverschrijdende innovatieprojecten, een snelle 

technologieoverdracht en weinig bureaucratie. Dat is het geheim van het INTERREG VA-programma ROCKET dat door de 

Europese Commissie is geselecteerd als best practice voor het bevorderen van de ontwikkelingen in sleuteltechnologieën, 

zoals fotonica, nanotechnologie, nieuwe materialen en micro- & nano-elektronica. Een voortzetting van dit grensoverschrijdende 

programma heeft niet lang op zich laten wachten. Op dinsdag 18 juni werd bij de Euregio Rijn-Waal in Kleve het vervolgprogramma 

ROCKET Reloaded http://rocket-innovations.eu/ gelanceerd. Het Nederlands-Duitse consortium bestaande uit Oost NL, NMWP.NRW, 

BC SEMI NL en de TAFH Münster GmbH staat voor de taak om de succesformule voort te zetten. 

 

Focus op sleuteltechnologieën 

De term "ROCKET" staat voor RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies, gelinkt aan de grensoverschrijdende 

samenwerking tussen het bedrijfsleven en de wetenschap in het Duits-Nederlandse grensgebied met als belangrijkste doel onderzoek, 

technologische ontwikkeling en innovatie te versterken. Technologische ontwikkelingen in deze Key Enabling Technologies (KETs) zijn 

bouwstenen voor tal van nieuwe innovaties die nodig zijn om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. "Wij zien 

ontwikkelingen in deze sleuteltechnologieën als een noodzakelijk fundament voor toekomstige innovaties", aldus Alex van Geldrop, 

programmamanager bij Oost NL. "Het gaat hier om de vertaling van hoogtechnologische ontwikkelingen naar concrete innovatieve 

https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/crossroads2-levert-grote-bijdrage-aan-innovatie-in-grensregio/
https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/crossroads2-levert-grote-bijdrage-aan-innovatie-in-grensregio/
https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Eindrapport-Impactevaluatie-VL-NL.pdf
https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/wp-content/uploads/sites/8/2019/06/Eindrapport-Impactevaluatie-VL-NL.pdf
https://www.stimulus.nl/interreg-va-crossroads-2/
https://oostnl.nl/nl/nieuws/lancering-rocket-reloaded-ter-stimulering-hightech-mkb
http://rocket-innovations.eu/
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producten. De benodigde kennis en expertise daarvoor vind je niet enkel binnen de eigen landgrenzen. Dit soort programma's zi jn een 

ideale manier voor bedrijven om kennis uit het buurland op te halen en ook om een eerste stap te zetten richting bredere Europese 

samenwerkingen. Programma's als ROCKET Reloaded vormen daarbij belangrijke instrumenten." 

  

Tijdens de kick-off in het Euregioforum in Kleve kwamen zo'n 60 belanghebbenden uit de industrie, wetenschap en politiek bijeen om 

inzicht te krijgen in het nieuwe ROCKET Reloaded-programma. De aanwezigen werden geïnspireerd door presentaties van een drietal 

innovatieprojecten die binnen ROCKET Reloaded worden uitgevoerd. 

 

Op zoek naar nieuwe innovatieprojecten 

ROCKET Reloaded start in eerste instantie met drie innovatieprojecten. Daarnaast is er meer goed nieuws voor ondernemers met 

innovatieve plannen. In het najaar van 2019 zal er namelijk een nieuwe oproep plaatsvinden voor projecten die innovatieve oplossingen 

ontwikkelen rondom de KETs en binnen de toepassingsgebieden gezondheid, energie en productie. Mkb'ers kunnen een 

projectvoorstel indienen tot een totaal van €275.000. De beste voorstellen worden geselecteerd en ontvangen hiervoor tot maximaal 

60% subsidie. 

Naast de innovatieprojecten wordt er gedurende het programma gebruik gemaakt van verschillende denktanks om een strategie te 

ontwikkelen ter versterking van een duurzame Duits-Nederlandse grensregio op het gebied van sleuteltechnologieën. 

Mkb'ers met ideeën en vragen over nieuwe innovatieprojecten kunnen contact opnemen met de organiserende partners van het 

programma. Een van de belangrijkste spelregels van ROCKET Reloaded is bijvoorbeeld  dat bij elk project minimaal één mkb'er aan 

weerszijden van de grens betrokken moet zijn. Maak nu deel uit van ROCKET Reloaded en vraag met uw projectidee financiering voor 

het uitvoeren van uw grensoverschrijdende innovatieproject aan. Het aftellen is begonnen! 

  

Hightech als strategie voor de grensregio 

INTERREG-projecten bevorderen de transnationale samenwerking tussen regio's en worden daarmee tot een van belangrijkste 

centrale instrumenten van het Europese cohesiebeleid gerekend. Onder de gasten waren ook de financiers van het project sterk 

vertegenwoordigd. Zo wordt het project mogelijk gemaakt door INTERREG Deutschland-Nederland, het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen en de provincies Noord-

Brabant en Gelderland. 

Meer informatie vindt u online op www.rocket-innovations.eu 

 

 

Innovatieprestaties van de EU en EU-regio’s verbeteren (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Uit het Europese Innovatiescorebord (EIS) en het Scorebord voor regionale innovatie 2019 van de Europese Commissie blijkt 

dat de innovatieprestaties van de EU vier jaar lang achtereen zijn verbeterd. Voor de eerste keer presteert de EU op het gebied 

van innovatie beter dan de VS. De EU verliest echter opnieuw (licht) terrein op Japan en Zuid-Korea. China is hard bezig zijn 

achterstand in te halen. Het EIS merkt Nederland opnieuw aan als één van de innovatieleiders van Europa, samen met Zweden, 

Finland en Denemarken. Luxemburg en het VK zijn deze status dit jaar kwijtgeraakt. Het EIS toetst alle EU-landen op 27 indicatoren 

voor innovatiekracht. 

Nieuwsbericht EC: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_nl.htm  

Europees innovatiescorebord 2019: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_nl  

Scorebord voor regionale innovatie 2019: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_nl  

Q&A – EC: http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2998_en.htm  

Nieuwsbericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-

klimaat/nieuws/2019/06/17/nederland-opnieuw-aangemerkt-als-europees-innovatieleider  

 

 

OP-Oost: Publiekssamenvatting Jaarverslag 2018 (20 juni 2019) 

Bron: Website Oost http://www.op-oost.eu/Actueel/Nieuwsberichten/Publiekssamenvatting-Jaarverslag-2018.html  

 

http://www.rocket-innovations.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2991_nl.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_nl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_nl
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2998_en.htm
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/06/17/nederland-opnieuw-aangemerkt-als-europees-innovatieleider
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/06/17/nederland-opnieuw-aangemerkt-als-europees-innovatieleider
http://www.op-oost.eu/Actueel/Nieuwsberichten/Publiekssamenvatting-Jaarverslag-2018.html
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Het vierde jaarverslag (2018) van OP Oost is uit. Inmiddels is aan 406 projecten subsidie toegekend en 255 van deze projecten 

zijn inmiddeld afgerond. 

OP Oost subsidieert innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de 

regionale economie. Hiervoor is 169 miljoen beschikbaar gesteld door Europa, het Rijk en de provincies Overijssel en Gelderland. Tot 

eind 2018 is van de beschikbare middelen € 111,1 miljoen toegekend. Samen met de bijdrage van mkb-ondernemers, grootbedrijven 

en kennisinstellingen betekent dit een totale impuls van € 267 miljoen voor de economie in de regio. 

 

Meer weten? 

Hier vindt u de publiekssamenvatting van het jaarverslag 2018 http://www.op-oost.eu/bestanden/Documenten/OP-Oost/Over_OP-

Oost/OP-Oost-publiekssamenvatting%20jaarverslag%202018.pdf  met meer cijfers voorbeelden en verhalen. 

 

 

Nederland bij meest innovatieve landen in Europa (19 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 19 juni 2019 

Nederland hoort bij de innovatiefste landen in de Europese Unie. Alleen de Scandinavische lidstaten scoren hoger in een 

onderzoek van de Europese Commissie naar de innovatiekracht van landen. In een vergelijking op regionaal niveau presteren 

de provincies Utrecht en Noord-Brabant sterk. Ook Noord-Holland hoort bij de 25 innovatiefste regio's in de EU. 

 
 

De Commissie onderzoekt sinds 2011 jaarlijks de mate van innovatie in landen en regio's aan de hand van meerdere indicatoren.  Het 

gaat onder meer om de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs, uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling, aantal gedeponeerde 

merken en patenten en omvang van de hightecheconomie.  

In 2011 stond Nederland nog op de zesde plaats in het innovatie-onderzoek van de Commissie. Naast de drie Scandinavische landen 

Zweden, Finland en Denemarken scoorden toen Luxemburg en Duitsland beter. De innovatiekracht van Nederland lag toen 19% boven 

het Europees gemiddelde. Vorig jaar was dat gegroeid naar 35% ten opzichte van het EU-gemiddelde in 2011. 

http://www.op-oost.eu/bestanden/Documenten/OP-Oost/Over_OP-Oost/OP-Oost-publiekssamenvatting%20jaarverslag%202018.pdf
http://www.op-oost.eu/bestanden/Documenten/OP-Oost/Over_OP-Oost/OP-Oost-publiekssamenvatting%20jaarverslag%202018.pdf
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Zweden is al jaren het innovatiefste land van de EU, maar niet van heel Europa. Dat is Zwitserland. Het land scoort maar liefst 71% 

hoger dan het EU-gemiddelde. Dit is vooral te danken aan Zürich, volgens het onderzoek Europa's innovatiefste regio. 

De provincie Utrecht staat hoog op de regionale ranglijst van de EU. De Nederlandse provincie is de op acht na beste regio in de EU en 

scoort vooral goed op het gebied van hoger onderwijs en publiek-private samenwerking. 

Noord-Brabant, dat op de vijftiende plaats staat, is vooral sterk in aantal geregistreerde patenten. Dit komt vooral vanwege de 

aanwezigheid van bedrijven als Philips en ASML. Zeeland en Friesland scoren als enige Nederlandse provincies lager dan het 

Europees gemiddelde. 
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EU R&D and innovation policy 

Commissie vraagt Europese leiders vaart te maken met MFK-onderhandelingen (20 juni 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 25 

 
Met het oog op de Europese Raad op 20 en 21 juni verzoekt de Europese Commissie de Europese leiders om dringend vaart 

te maken met de onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader. De Commissie hoopt dat deze herfst er een 

definitief akkoord is over de Europese begroting voor 2021-2027,  met daarin aandacht voor specifieke programma’s zoals 

Horizon Europe.  

 

EC hoopt op een akkoord in de herfst  

Deze herfst moet er een akkoord zijn over de toekomstige EU-begroting, aldus de Europese Commissie http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-19-2952_nl.htm. . In de aanloop naar de Europese Raad, waar het meerjarig financieel kader (MFK) op de agenda staat, 

presenteert de Commissie een stappenplan https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-

agreement_en.pdf  met de waarschuwing dat haast geboden is zodat de programma’s tijdig van start kunnen gaan. Tot nu is er in de 

MFK-onderhandelingen echter weinig vooruitgang geboekt. Het is daarom noodzakelijk dat de Europese leiders meer vaart zetten 

achter de onderhandelingen. 

 

Context 

Om op 1 januari 2021 het nieuwe MFK te kunnen implementeren, moeten dit najaar de exacte budgetverdeling via de financiële 

programma’s en de strategische synergiën worden bepaald. Alleen dan kan er volgens de Commissie tijdig begonnen worden aan de 

praktische voorbereidingen en implementatie van de programma’s, zodat deze vanaf 2021 van start kunnen gaan. Wanneer niet op tijd 

kan worden gestart, kan dit gevolgen hebben voor de programmafinanciering.  

Over het onderzoeksprogramma, Horizon Europe, werd eerder dit jaar over de inhoud een akkoord bereikt tussen het Europese 

Parlement en de Raad. Over het budget van Horizon Europe is nog geen akkoord bereikt, omdat dit als geheel wordt behandeld. Wat 

betreft het Erasmus-programma zou de triloog zo snel mogelijk gestart kunnen worden, wanneer het Europese Parlement geïnstalleerd 

is.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_nl.htm: EU-begroting 2021-2027: Commissie 

vraagt leiders om een stappenplan voor een akkoord in het najaar 

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-

agreement_en.pdf: ‘Roadmap to an agreement on the Union’s long-term budget for 2021-2027’ 

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-factsheet-roadmap-agreement_en.pdf: 

‘Factsheet: EU budget for the future - Roadmap to an agreement’     

 

 

Een nieuwe invalshoek voor het innovatiebeleid: ‘cross-specialisation’ (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Innovatiebeleid richt zich doorgaans op versterking van het concurrentievermogen van bedrijfstakken met een groot, actueel 

of toekomstig, economisch potentieel. Een wetenschappelijk artikel van Oxford Academic bespreekt een andere mogelijkheid: 

innovatie bevorderen door het met elkaar verbinden van kennissystemen van bedrijfstakken die (tot nu toe nog) niet met elkaar verwant 

zijn. Dit wordt ‘cross-specialisation’ genoemd. Het artikel bespreekt hoe beleidsmakers de hiervoor benodigde, ongewone interacties 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_nl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_nl.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Groen-licht-voor-Horizon-Europe-Commissie-nu-aan-zet
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europees-Parlement-zet-op-verdriedubbeling-budget-Erasmus
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2952_nl.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-communication-roadmap-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mff-factsheet-roadmap-agreement_en.pdf
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kunnen faciliteren. 

Artikel Oxford Academic: https://academic.oup.com/cjres/advance-article/doi/10.1093/cjres/rsz001/5492511  

 

 

De stad van de toekomst (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Raconteur, een bijlage van The Times, beschrijft de mogelijkheden van CO2-neutrale 

gebouwen en kantoren, de noodzaak voor publieke en private bedrijven om samen te werken in slimme stadsontwikkeling en hoe 

gegevens kunnen worden gebruikt om het leven van stadsbewoners te veranderen. 

Bijlage Raconteur: https://www.raconteur.net/future-cities-2019  

 

 

Onderzoekssamenwerking met Zwitserland is niet meer zeker (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

De Europese Commissie had er voor 18 juni uit willen komen. Maar de onderhandelingen over een veelomvattend 

samenwerkingsverdrag tussen de EU en Zwitserland verlopen niet voorspoedig. Negatieve gevolgen dreigen voor het bedrijfsleven, de 

grensoverschrijdende aandelenhandel en de samenwerking op het gebied van onderzoek. 

Nieuwsbericht SwissInfo: https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-eu-relations-_brussels-sees--lack-of-progress--in-swiss-eu-

talks/45039262  

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/eu-pushes-switzerland-sign-new-treaty-june-18  

 

 

VK: Europa dreigt weer twee onderzoeksfaciliteiten te verplaatsen (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Als het VK de Europese Unie verlaat zonder overeenkomst (no deal brexit) dreigen twee erkende onderzoekscentra van de 

European Research Infrastructure Consortia (Eric) het land te verlaten. Instruct, een onderzoeksfaciliteit voor structurele biologie 

van de Universiteit van Oxford, zou naar Florence verplaatst worden. European Social Survey, een consortium dat houdingen, 

overtuigingen en gedragspatronen in kaart brengt, zou van Londen naar Bergen (Noorwegen) gaan. 

Nieuwsbericht Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1381858  

 

 

QS Ranking: TU Delft benoemd tot beste Nederlandse tech-universiteit (19 juni 2019) 

Bron: https://www.agconnect.nl/artikel/tu-delft-benoemd-tot-beste-nederlandse-tech-universiteit  

De Technische Universiteit Delft is met de vijftigste plek op de QS World University Ranking de beste Nederlandse 

universiteit. De TU Delft is twee plaatsen hoger uitgekomen dan op de voorgaande 2019-editie van deze internationale 

universiteitenranglijst. In de 2019-sublijst van technische universiteiten wereldwijd staat de TU Delft op de zeventiende plaats. 

 
Met de vijftigste plaats in de algehele universiteitenlijst bevindt de TU Delft zich in de top 5 procent van best presterende universiteiten 

in de QS Ranking, meldt de universiteit https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-stijgt-verder-in-de-qs-world-university-ranking/ . De 

totale lijst bestaat namelijk uit duizend universiteiten uit landen van over de hele wereld. QS bekeek meer dan 1600 universiteiten. 

Sinds 2014 is de TU Delft in de QS-ranglijst met 45 plaatsen gestegen. 

 

UvA en TU/e dalen 

In de vers verschenen 2020-editie https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020  is de tweede 

Nederlandse universiteit de UvA (Universiteit van Amsterdam). De UvA heeft de 64e plaats behaald en is daarmee de enige andere 

Nederlandse universiteit die bij de eerste honderd is. Wel daalde de UvA, want de vorige keer stond deze instelling op 57. De derde 

Nederlandse universiteit op de ranglijst is de TU Eindhoven (TU/e), die ook is gedaald ten opzichte van de 2019-editie 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019. De TU/e staat nu op plaats 102, gezakt vanaf 

positie 99. 

De Universiteit Groningen is de vierde Nederlandse instelling met een notering op 114. Daarna volgt op 118 de Universiteit Leiden, op 

120 de Universiteit Utrecht, en op 125 de Universiteit Wageningen. Erasmus en Twente volgen op respectievelijk plaats 183 en 186. 

Nederland heeft in totaal negen universiteiten op de lijst. Het gerenommeerde Massachusetts Institute of Technology (MIT) is opnieuw 

benoemd tot de beste universiteit ter wereld. Dit Amerikaanse instituut behoudt daarmee de toppositie die het al sinds de 2012-editie 

van de ranglijst bekleedt. 

 

Sublijst tech-universiteiten 

De QS-Ranking wordt, net als de Shanghai-ranking en de THE-ranking, als een van de meest toonaangevende universiteitsranglijsten 

van de wereld gezien. QS hanteert ook diverse categorieën, waaronder een voor technische universiteiten 

https://academic.oup.com/cjres/advance-article/doi/10.1093/cjres/rsz001/5492511
https://www.raconteur.net/future-cities-2019
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-eu-relations-_brussels-sees--lack-of-progress--in-swiss-eu-talks/45039262
https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-eu-relations-_brussels-sees--lack-of-progress--in-swiss-eu-talks/45039262
https://sciencebusiness.net/news/eu-pushes-switzerland-sign-new-treaty-june-18
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1381858
https://www.agconnect.nl/artikel/tu-delft-benoemd-tot-beste-nederlandse-tech-universiteit
https://www.tudelft.nl/2019/tu-delft/tu-delft-stijgt-verder-in-de-qs-world-university-ranking/
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012
https://www.agconnect.nl/artikel/dit-zijn-de-beste-universitaire-ict-studies
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/engineering-technology . Deze is op dit moment 

nog niet gepubliceerd voor 2020. Op de tech-lijst van vorig jaar prijkt de TU Delft op de 17e plaats, en de TU/e op de 89e. 

Derde in deze categorie is de Universiteit Twente op de 166e plaats, gevold door de UvA op de 194e plaats. De Universiteit Utrecht 

staat op de 233e plaats, Leiden heeft de 300e positie, op de voet gevolgd door Groningen op de 302e plek. De VU komt uit op 362 en 

Erasmus valt in de grote groep van 401 tot 450. QS zet sommige universiteiten op gedeelde posities. Hierdoor zijn de niet individueel 

genummerde universiteiten in de honderdtalgroepen boven de 398 niet goed te duiden qua exacte positie. 

 

Noot PJ: in Agriculture & Forestry staat Wageningen University & research weer op  nummer 1 in Environmental Sciences op 

plaats 7! 

 

 

Vaardigheden personeel essentieel voor succes van bedrijven (19 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 25 

 
Bedrijven staan of vallen met de vaardigheden van het personeel, daarom is het belangrijk dat het onderwijs haar studenten 

de juiste vaardigheden aanleren. Dit blijkt uit een rapport gepubliceerd door de Europese Commissie. Meer samenwerking 

tussen het bedrijfsleven en het onderwijs zou een optie zijn om te zorgen dat het studenten met de juiste vaardigheden 

afstuderen. 

 

Bedrijfsleven afhankelijk van vaardigheden personeel 

Het succes van bedrijfsleven hangt af van de vaardigheden van het personeel en daarom is het belangrijk dat het onderwijs de juiste 

vaardigheden aanleert. Dit blijkt uit het rapport High-Tech skills indurstry: increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality 

standards in support of digital transformation https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-

9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF. Om te zorgen dat studenten de juiste vaardigheden aanleren zou het onderwijs meer 

kunnen samenwerken met het bedrijfsleven. Door meer samen te werken zouden de vaardigheden van net-afgestudeerden beter 

aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt. Verder zou samenwerking ervoor kunnen zorgen dat de deskundigheid van het 

bedrijfsleven beter benut wordt in het onderwijs. Daarnaast zou het om- en bijscholen van werknemers vergemakkelijkt worden. Daarbij 

zou er ook meer ingezet moeten worden op leven lang leren. 

 

Context 

Het rapport is geschreven in opdracht van de Europese Commissie en sluit aan bij de New Skills Agenda https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/New-Skills-Agenda-Europe-gelanceerd  die de EU in 2016 presenteerde. Deze agenda zou de skills gap en de skills 

mismatch in Europa moeten aanpakken.  

 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF: High-Tech skills industry: increasing EU’s talent pool and promoting the highest quality 

standards in support of digital transformation  

 

 

EU surpasses US in innovation league table as UK loses leader status in Europe (18 June 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 147, 18 June 2019 

The European Commission’s 18th annual innovation scoreboard shows the EU has overtaken the US for the first time, while 

across Europe, the UK and Luxembourg lose their innovation leader status and Estonia joins the ranks of strong innovators 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/engineering-technology
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/New-Skills-Agenda-Europe-gelanceerd
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/New-Skills-Agenda-Europe-gelanceerd
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6d643b48-917f-11e9-9369-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF


 

 

 

 21 

 
The European Commission’s 2019 Innovation Scoreboard https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en  

shows the EU has for the first time moved ahead of the US in innovation performance, while the UK is dropped from the ranks of 

innovation leaders, despite a 17 per cent increase in performance since 2011.  The EU's lead over Brazil, India, Russia, and South 

Africa remains considerable, but it is losing ground to Japan and South Korea, while China is catching up fast, improving at a pace 

three times faster than the EU's innovation performance growth. 

Within the EU, Luxembourg joined the UK in dropping from the top-ranking innovation leader status to the strong innovators group, 

while Estonia joins the ranks of strong innovators for the first time.  

Sweden is the EU’s innovation leader this year, followed by Finland, Denmark and the Netherlands. Performance improved by 15 per 

cent or more in seven countries: Lithuania, Greece, Latvia, Malta, UK, Estonia, and the Netherlands.  

 

The innovation ranking has been previously criticised https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-latest-eu-innovation-index-out-

its-flawed  by innovation experts, who claim the commission’s interpretation of innovation performance is not useful for policy-makers 

and politicians. The score increases if a country puts more resources into innovation, even if there are no outputs resulting from 

additional investment.  

The EU measures innovation performance through an average score of 27 indicators and puts EU countries into four performance 

groups: innovation leaders, strong innovators, moderate innovators and modest innovators.  

Representatives of the UK’s innovation agency Innovate UK say this year’s results should be taken with a grain of salt, as 2018 and 

2019 results cannot be directly compared, mainly because the new report is using an updated methodology and it sources country data 

differently from last year.  

 

The commission says while its methodology was significantly modified in 2017, it has not made changes to the main measurement 

framework. But it admits, “Due to data revisions for some indicators, the results for earlier years in this report are not directly 

comparable to those reported in previous editions.” Other innovation indexes, such as the Global Innovation Index, compiled by the 

French business school INSEAD and the World Intellectual Property Organization (WIPO), add to the confusion. For example, in 2017, 

the UK jumped from eighth to fifth place in the EU scoreboard and secured a spot among the continent ’s innovation leaders. That same 

year, the UK was downgraded from third place to fifth in in the WIPO table. 

This raises the question whether innovation performance is actually going up or down in the UK. In a 2017 blog post 

https://innovateuk.blog.gov.uk/2017/09/04/measuring-national-innovation-strengths-not-such-a-clear-picture/ , Dan Hodges, head of 

economics, analysis, and market insight at Innovate UK said, “neither of these indexes really answers that question.” 

The next WIPO global innovation index, due to be released at the end of July, will measure the innovation performance of 129 countries 

based on 80 indicators, including political environment, education, infrastructure and business sophistication. 

 

Considerable increases 

On average, the innovation performance of the EU has increased by 8.8 per cent since 2011. From that year on, performance 

increased in 25 EU countries. The most considerable increases were in Lithuania, Greece, Latvia, Malta, UK, Estonia, and the 

Netherlands. Performance decreased the most in Romania and Slovenia.  The commission hopes its upcoming research and 

innovation programme Horizon Europe, due to start in 2021, will keep the EU at the forefront of global research and innovation.    

However, research universities say the proposed budget of €94 billion will not be enough to achieve that. A group of European 

university associations is calling for a €160 billion budget, while some members of the European Parliament have said EU shou ld spend 

at least €120 billion on Horizon Europe.  

It is pleasing to see the EU making “general progress”, said Carlos Moedas, Commissioner for Research, Science and Innovation “Yet, 

to stay ahead in the global race, both the EU and our member states need to continue investing and developing the right polic ies for 

innovation to flourish.”  

The commission has made country-specific recommendations recently, urging member states to invest more in research and innovation 

to economic growth and competitiveness. 

 

Performance drop for modest innovators 

The report shows a significant decline in performance in Romania and Slovenia compared to 2011 levels.  Romania is once more 

the worst performer with a 10.7 per cent decline since 2011, mainly due to a drop in the number of new PhD graduates. In Slovenia, 

performance declined by 10.6 per cent, but it maintains its moderate innovator label. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-latest-eu-innovation-index-out-its-flawed
https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-latest-eu-innovation-index-out-its-flawed
https://innovateuk.blog.gov.uk/2017/09/04/measuring-national-innovation-strengths-not-such-a-clear-picture/
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Bulgaria and Romania are the only member states labelled as modest innovators. Compared to 2017, performance in Bulgaria 

increased by 2.4 per cent, but 2018 performance is still below 2011 levels. A strong decline in 2012 has only partially been addressed, 

the commission says. Both countries show innovation performance levels below 50 per cent of the EU average. 

The 2019 innovation table league is accompanied by the Regional Innovation Scoreboard, a comparison across 238 regions of 23 EU 

member states. Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg, and Malta are included at the country level. 

The most innovative regions in the EU are Helsinki-Uusimaa, Finland followed by Stockholm, Sweden and Hovedstaden, Denmark. 

For 159 regions, performance has increased since 2011, showing that a boost in regional innovation reduces performance differences 

between regions. However, the report also shows strong declines in regions in Germany, France and Spain. 

“Innovation hubs can also grow in countries with less strong economies, and these findings help us support innovation in regional 

ecosystems, including in less developed regions,” said EU commissioner for regional policy Corina Creţu.  
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National R& D and innovation policy news 

 

'Nieuw financieringsmodel veroorzaakt spanning tussen universiteiten en opleidingen' 

(22 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 22 juni 2019 

Schuiven met de strandstoelen op de Titanic. Dat is ongeveer hoe de universiteiten aankijken tegen de kabinetsplannen voor 

een andere bekostiging in het hoger onderwijs. Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven verplaatst knelpunten in plaats van 

ze op te lossen, briest universiteitskoepel VSNU. Een lichtpuntje is dat de minister voor een volgend kabinet laat onderzoeken of er 

genoeg geld naar het wetenschappelijk onderwijs gaat.  

'Als universiteiten denken wij dat Nederland het slimste land van de 21ste eeuw kan worden,' verwoordt VSNU-voorzitter Pieter 

Duisenberg de frustratie. 'Maar dan moet je wel kiezen om te investeren. En dat gebeurt nu niet.'  

 
Foto: Getty Images 

Universiteiten en hogescholen krijgen straks minder geld op basis van studentenaantallen. Vanaf volgend studiejaar gaat het vaste deel 

van de rijksbijdrage omhoog en het variabel deel omlaag. Zo wil het kabinet voorkomen dat instellingen alleen omwille van het geld 

blijven jagen op almaar meer studenten, met uitpuilende studiezalen en overwerkte docenten tot gevolg. 

Grote winnaars van deze herverdeling zijn de technische universiteiten. Die krijgen er tientallen miljoenen euro's bij. Ook instellingen 

met veel 'tweedekansstudenten' die een eerdere studie hebben afgebroken, profiteren van de nieuwe bekostigingsmethodiek.  

Daarmee volgt Van Engelshoven de aanbevelingen op van de commissie-Van Rijn. Die adviseerde meer geld voor de technische 

universiteiten om aan de groeiende vraag naar hoogopgeleide technici te kunnen voldoen.  

 

Maar de extra miljoenen voor bèta worden weggehaald bij de alfa, gamma en medische opleidingen. Zulke negatieve 

herverdelingseffecten zijn niet te vermijden, stelt Van Engelshoven. Die laten zich echter tijdens deze kabinetsperiode nog niet voelen, 

sust zij. 'Het grote verschil met Van Rijn is dat het kabinet in de Voorjaarsnota https://fd.nl/economie-politiek/1302743/1-miljard-euro-

voor-jeugdzorg-en-ggz  €41 mln extra beschikbaar heeft gesteld. Dat betekent dat geen enkele universiteit deze kabinetsperiode hoeft 

in te leveren.'  

De VSNU ziet dat anders. 'Onderaan de waterlinie stelt het ministerie wel degelijk verschuivingen voor,' zegt Duisenberg. De zachte 

landing waar Van Engelshoven mee schermt schiet tekort: naast de investering in bèta en techniek staan er ook kortingen in de 

Voorjaarsnota omdat er geen prijsbijstelling komt. Binnen instellingen kunnen de bezuinigingen op de niet-bèta opleidingen oplopen tot 

jaarlijks ruim €100 mln, schat de koepel. 

Volgens het kabinet hoeft er pas vanaf 2022 te worden gedokt, maar ook dan zullen de getroffen universiteiten nooit meer dan 2% van 

hun totale bekostiging kwijtraken.  

VSNU hekelt de manier waarop de verschillende disciplines tegen elkaar worden uitgespeeld terwijl grote maatschappelijke 

vraagstukken als de energietransitie interdisciplinaire samenwerking vereisen. Van Engelshoven hamert juist op de samenwerking die 

het kabinetsbesluit teweeg brengt: 'Het belangrijkste aan dit besluit is dat instellingen minder gaan concurreren om studenten en meer 

gaan samenwerken.' 

 

Wel zijn de universiteiten te spreken over de wijzigingen in de onderzoeksfinanciering. Straks krijgen zij meer onderzoeksgeld 

rechtstreeks, in plaats van indirect via onderzoeksfinancier NWO. Per 2020 gaat er €60 mln over, en op termijn €100 mln. 

VSNU heeft daar al langer voor gepleit. Door directe toekenning hoeven onderzoekers minder tijd te steken in aanvragen die 

uiteindelijk niet worden ingewilligd. Universiteiten hoeven bovendien toegezegde gelden niet te matchen met een vergelijkbaar bedrag. 

Dat geeft hun meer financiële armslag.  

 

 

 

 

https://fd.nl/economie-politiek/1300346/commissie-bepleit-miljoeneninjectie-technische-universiteiten
https://fd.nl/economie-politiek/1302743/1-miljard-euro-voor-jeugdzorg-en-ggz
https://fd.nl/economie-politiek/1302743/1-miljard-euro-voor-jeugdzorg-en-ggz
https://fd.nl/economie-politiek/1301154/onderwijsminister-blij-met-het-einde-aan-de-jacht-op-alsmaar-meer-studenten
https://fd.nl/economie-politiek/1301154/onderwijsminister-blij-met-het-einde-aan-de-jacht-op-alsmaar-meer-studenten
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AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Afgelopen week bracht de AWTI het advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ uit. Het advies heeft veel aandacht gekregen in 

diverse media. Ook zijn er veel reacties op het advies gekomen. Woensdag 19 juni gaf de AWTI een toelichting op het advies tijdens 

een technische briefing in de Tweede Kamer. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) reageerde op aanbevelingen tijdens de 

bespreking van de Staat van het Onderwijs in de Tweede Kamer. In NRC verschenen een ingezonden stuk van historicus en schrijver 

Eelco Runia en een opiniebijdrage van de AWTI. In een interview met ScienceGuide zet raadslid Sjoukje Heimovaara uiteen waarom 

het nodig is dat universiteiten en hogescholen zich meer op de buitenwereld en hun maatschappelijke opdracht moeten richten. 

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

Nieuwsbericht HOP / Univers Online: https://universonline.nl/2019/06/18/minister-wil-niet-meer-selectie-aan-de-poort  

Opiniebijdrage NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/13/afstuderen-is-meer-dan-de-economie-bedienen-minister-a3963624  

Opiniebijdrage AWTI in NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/18/prikkel-hoger-onderwijs-tot-beter-selecteren-a3964118  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/06/hogescholen-zouden-veel-meer-trots-moeten-uitstralen/  

Technische Briefing in de Tweede Kamer: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet-naar-

toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek-van  

 

 

Commissie-Van Rijn waarschuwt voor ‘cherry picking’ (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

De Commissie-Van Rijn hoopt dat de Tweede Kamer haar advies over de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek integraal 

opvolgt. “Het kan verleidelijk zijn om bepaalde elementen uit het pakket te halen, maar dat zouden wij echt heel vervelend vinden. Het 

advies moet in samenhang worden uitgevoerd”, citeert HOP / UToday Van Rijn. De commissievoorzitter vindt dat het 

bekostigingsadvies, ondanks de pijnlijke keuzes goed en evenwichtig is. “Een herverdeling van 0,7 procent tot 1,7 procent van het 

budget: je zou zeggen dat dat zou moeten kunnen”, citeert ScienceGuide Van Rijn. Uit een tweede bericht van ScienceGuide blijkt dat 

het advies van de Commissie de verhoudingen tussen de klassieke en technische universiteiten op scherp heeft gezet. Een poging van 

universiteitenkoepel VSNU om tot een gezamenlijk standpunt te komen over het advies is vastgelopen. 

Nieuwsbericht HOP / UToday: https://www.utoday.nl/news/67089/commissie-van-rijn-waarschuwt-voor-cherrypicking  

Nieuwsbericht ScienceGuide – 1: https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-

bekostigingsprobleem/  

Nieuwsbericht ScienceGuide – 2: https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-

bekostigingsprobleem/  

 

 

Nederlandse innovatiebeleid gaat meer aandacht schenken aan sleuteltechnologieën (20 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20 juni 2019 

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft een rapport van adviesbureau Technopolis over overheidsinvesteringen in 

sleuteltechnologieën naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport beschrijft en analyseert de ontwikkelingen in de 

overheidsinvesteringen in sleuteltechnologieën van tien landen en van de Europese Commissie. Daaruit worden lessen getrokken voor 

vernieuwing van het Nederlandse innovatiebeleid. Hiertoe heeft het kabinet inmiddels besloten. In het kader van het missiegedreven 

topsectoren- en innovatiebeleid zal structureel extra budget worden vrijgemaakt voor meerjarige innovatieprogramma’s voor 

sleuteltechnologieën. 

Kamerbrief: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/alcupqnbkd6mcxno5z7lwuj7wdttisplti35ujtighslzvzgblpq/2o53enxwrfwkvypbheo5ye3avi  

Rapport: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/alcupqnbkd6mcxno5z7lwuj7wdttisplti35ujtighslzvzgblpq/6aedlo7vl4nqqui54wvg2bn3q4  

 

 

Evaluatie SPRONG: financieringsprogramma sluit goed aan op behoeften 

onderzoeksgroepen (19 juni 2019) 

Bron: Website Regieorgaan SIA http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/evaluatie-sprong-2019  

Het SPRONG-programma  van Regieorgaan SIA sluit goed aan op de behoeften van de onderzoeksgroepen die er gebruik van maken. 

Tegelijkertijd leren eerste ervaringen met het programma op welke punten SPRONG beter kan. Dat concludeert het Rathenau Instituut 

dat het SPRONG-programma onderzocht op verzoek van Regieorgaan SIA. 

 

Onderzoek van hogescholen versterken 

Met SPRONG http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/SPRONG+Vitaliteit  probeert Regieorgaan SIA onderzoeksgroepen 

en het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. Het 8-jarige financieringsprogramma zet aan tot verdere 

samenwerking en het bundelen van krachten bij lectoraten, zo blijkt uit het onderzoek van het Rathenau Instituut 

https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/praktijkgericht-onderzoek-hogescholen-professionaliseert  

  

SPRONG werkt als katalysator 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet
https://universonline.nl/2019/06/18/minister-wil-niet-meer-selectie-aan-de-poort
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/13/afstuderen-is-meer-dan-de-economie-bedienen-minister-a3963624
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/18/prikkel-hoger-onderwijs-tot-beter-selecteren-a3964118
https://www.scienceguide.nl/2019/06/hogescholen-zouden-veel-meer-trots-moeten-uitstralen/
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet-naar-toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek-van
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet-naar-toekomstbestendig-hoger-onderwijs-en-onderzoek-van
https://www.utoday.nl/news/67089/commissie-van-rijn-waarschuwt-voor-cherrypicking
https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-bekostigingsprobleem/
https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-bekostigingsprobleem/
https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-bekostigingsprobleem/
https://www.scienceguide.nl/2019/06/martin-van-rijn-internationalisering-drukt-op-bekostigingsprobleem/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/alcupqnbkd6mcxno5z7lwuj7wdttisplti35ujtighslzvzgblpq/2o53enxwrfwkvypbheo5ye3avi
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/alcupqnbkd6mcxno5z7lwuj7wdttisplti35ujtighslzvzgblpq/6aedlo7vl4nqqui54wvg2bn3q4
http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/evaluatie-sprong-2019
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/SPRONG+Vitaliteit
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/praktijkgericht-onderzoek-hogescholen-professionaliseert
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De onderzoeksgroepen die met SPRONG geld hebben ontvangen, kunnen hun onderzoekswerk sneller ontwikkelen. Ook zien zij meer 

betrokkenheid bij hun partners en versterkt hun reputatie. De SPRONG-regeling werkt als een katalysator, zelfs voor groepen aan wie 

de subsidie niet is toegekend. Ook zij houden hun ambitie om krachten te bundelen overeind. 

 

Met de inzichten uit het rapport kijkt Regieorgaan SIA welke gerichte activiteiten nodig zijn om de ontwikkeling van duurzame 

onderzoeksgroepen van hoge kwaliteit binnen hogescholen verder te stimuleren. 

  

Lees het evaluatierapport over SPRONG: https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/bouwen-aan-krachtige-

onderzoeksgroepen  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/bouwen-aan-krachtige-onderzoeksgroepen
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/bouwen-aan-krachtige-onderzoeksgroepen
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Gobal innovation news 

Benchmarking van de prestaties van hogeronderwijsstelsel in de wereld (20 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20  juni 2019 

Overal op de wereld leeft bezorgdheid over de prestaties van hogeronderwijssystemen. Ze worden geconfronteerd met 

uitdagingen als toegang, kostenbeheersing en het waarborgen van de kwaliteit en relevantie van het aanbod. De OESO presenteert nu 

een benchmark van de prestaties van de hogeronderwijsstelsels in haar lidlanden, waarbij wordt geïnventariseerd hoe goed zij 

presteren bij het vervullen van hun verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en binding met de samenleving. 

Aankondiging OESO: http://www.oecd.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.htm  

Rapport OESO: https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page1  

 

   

Nationaal innovatiebeleid: Wat landen goed doen en hoe ze kunnen verbeteren (20 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20  juni 2019 

Een onderzoek van een samenwerkingsverband van 34 denktanks uit de wereld (GTIPA: The Global Trade and Innovation Policy 

Alliance) geeft aan waar 23 landen en de EU als geheel in uitblinken als het gaat om innovatiebeleid en waar de meeste mogelijkheden 

tot verbetering liggen. In veel gevallen kunnen de successen van het ene land dienen als model voor het beleid van andere landen. 

Aankondiging ITIF: https://itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-can-

improve  

Rapport GTIPA: http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf?_ga=2.108076354.1579505456.1560828312-

705193093.1506312320http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf  

Samenvatting Rapport: https://www.itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-

can-improve  

 

 

VS: Innovatie is veranderd door verdwijnen onderzoekslaboratoria grote bedrijven (20 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 20  juni 2019 

Een working paper van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research (NBER) legt uit welke gevolgen het sluiten 

van onderzoekslaboratoria van grote bedrijven, de afgelopen 30 jaar, heeft gehad op innovatie in de VS. Omdat deze bedrijven 

tegelijkertijd meer geld stopten in universitair onderzoek, zijn er veel meer wetenschappelijke artikelen verschenen. Maar de omzetting 

van kennis in nieuwe producten en processen is achteruitgegaan. 

Artikel NBER: https://www.nber.org/chapters/c14259.pdf  

 

 

 

  

http://www.oecd.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance-be5514d7-en.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/education/benchmarking-higher-education-system-performance_be5514d7-en#page1
https://itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-can-improve
https://itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-can-improve
http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf?_ga=2.108076354.1579505456.1560828312-705193093.1506312320http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf
http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf?_ga=2.108076354.1579505456.1560828312-705193093.1506312320http://www2.itif.org/2019-national-innovation-policies.pdf
https://www.itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-can-improve
https://www.itif.org/publications/2019/06/13/national-innovation-policies-what-countries-do-best-and-how-they-can-improve
https://www.nber.org/chapters/c14259.pdf
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Events 

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

July 2019 

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

Thursday, 4 July, 2019 

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

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

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

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

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

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

water research and the bioeconomy. 

 

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

2018- 2020. 

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

tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-

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

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

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

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

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

 

Related Documents:  

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

 

 

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

Mar, 5 September 2019 

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

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

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

  

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

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

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

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

  

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

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

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

innovatief-mkb-innowwide. 

  

42 billion since Eureka's beginning  

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

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

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

itself as an engine for industrial innovation and economic growth. 

  

Registration 

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

  

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). 

 

https://www.ncp-biohorizon.net/start
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://www.ncp-biohorizon.net/events?cmd=showDetail&id=242
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-8957855-tfyyCH3zSe427bzOphd5txNivx4cvFlTaGRzMMsLXECL9JAd54grbP8c6T0HHl7EmuzYGQzlj1zlBowLgpUK25aW-rS0vSrmBGYCtzg7YLRrbJx-RRfCYXmznmzwckQvfZvWYr1ptlUNzGVRHDfh7nOJsS88
https://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=59166
http://www.eurekanetwork.org/eureka-clusters
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kansen-voor-innovatief-mkb-innowwide
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/kansen-voor-innovatief-mkb-innowwide
http://www.rvo.nl/eureka-event2019
http://www.eurekanetwork.org/
http://www.rvo.nl/eureka
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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 

•             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 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
mailto:workshop@eip-agri.eu


 

 

 

 30 

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. 

 

 

NEW: EU Water Innovation Conference 2019 - #EUWIC, Zaragoza  12 December 2019  

The EU Water Innovation Conference 2019 is scheduled for Thursday, December 12 2019. The conference will take place in the 

Palacio de Congresos de Zaragoza, Spain, and will start at 10:00 am. 

We expect more than 500 innovators heading to Zaragoza, Spain in December for our EU Water Innovation conference 2019. Aiming to 

accelerate action to tackle water pollution and enhance EU preparedness to water-related climate change impacts, Zaragoza follows in 

the footsteps of previous EIP Water conference hosts Porto, Leeuwarden, Barcelona and Brussels. 

 

The European Commission aims to raise awareness about the need and urgency to improve water management across the European 

Union towards a water-smart society. This high-level event will feed innovators minds with best practices and innovative approaches at 

technical, governance and policy levels; as well as provide policy insights on the latest developments on the Fitness-check of EU Water 

Policy, the EU Climate Adaptation Strategy, Horizon 2020 and Horizon Europe. 

 

Now is the time to register https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019  for free to participate in the conference on 

12 December, to plan your travel, and to propose side meetings to be held on 11 December. A full and interesting agenda will  expect 

you. #EUWIC  

  

 

NEW: 13th International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing - 

BIOSIGNALS 2020 24-26 February 2020  

The purpose of the International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing is to bring together researchers and 

practitioners from multiple areas of expertise, including biology, medicine, engineering and as well as computer and data science, 

interested in studying and using models and techniques inspired from or applied to biological systems. 

24 February 2020 - 26 February 2020  

  

  

https://www.theeggbrussels.com/
https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019
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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 27 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 

 

Fast Track   

 

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 27 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 27 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/  
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http://www.waterjpi.eu/
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https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
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https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
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National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 27 June 2019. Calls marked with NEW  are newly included in the 

list 

Deadline Call 

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 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.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  

https://www.knaw.nl/shared/resources/prijzen/bestanden/nominatieformulier-knaw-early-career-awards
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03-09-2019 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 

03-09-2019 NEW: Sluiting indiening Intentieverklaring Comenius Senior Fellows  Deadline intentieverklaring: 3 

september 2019, 14:00 CE(S)T https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html  

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  

05-09-2019 NEW:  Deadline voor indiening intentieverklaring Comenius Leadership Fellows Deadline 

intentieverklaring: 5 september 2019, 14:00 CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-

fellows.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  

10-09-2019 NEW: Deadline Comenius Teaching Fellows: sluitingsdatum 10 september 2019, 14.00 uur  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-

fellows/comenius-teaching-fellows.html  

10-09-2019 NEW: Deadline for ZonMW call Call for submission of project ideas ‘Tackling antibiotic resistance by 

reusing data and increasing FAIRness’  You may submit your application via ProjectNet until 10 

September 2019, 14:00 hours CET. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_for_pre-

proposals_ABR_3rd_round.pdf  

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 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  
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01-10-2019 NEW: Sluiting indiening vooraanmelding Comenius Senior Fellows  Deadline vooraanmelding: 1 oktober 

2019, 14:00 CE(S)T https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html 

01-10-2019 NEW: deadline indiening concept note SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)  dinsdag 1 oktober 2019 

Sluiting concept note indienen. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp  

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  

10-10--2019 NEW:  Deadline voor indiening uitgewerkte aanvragen Comenius Leadership Fellows Deadline 

uitgewerkte aanvragen: 10 oktober 2019, 14:00 CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-

fellows.html 

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 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 

03-12-2019 NEW: Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Comenius Senior Fellows  Deadline uitgewerkte 

aanvragen: 3 december 2019, 14:00 CE(S) https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html 

16-12-2019 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  

16-12-2019 NEW: Sluiting subsidieaanvraag SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP) Vrijdag 15 november 2019 opening 

tender om 9:00 uur (Nederlandse tijd) en maandag 16 december 2019  sluiting tender om 15:00 uur 

(Nederlandse tijd). https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp  

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 
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 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 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 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

 juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

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

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 27 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  
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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

