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HORIZON 2020    

Het laatste jaar van Horizon 2020: Hoe wordt het geld verdeeld? (3 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 27 

 
In het laatste jaar van Horizon 2020 geeft de Commissie het grootste jaarbedrag ooit uit: 11 miljard euro. Het bedrag zal 

worden uitgegeven aan onderzoeksprojecten die oplossingen kunnen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zo 

laat de Commissie weten. De focus ligt op thema’s als klimaatverandering, digitale economie en cybersecurity. Daarnaast zal 

een deel van het bedrag worden geïnvesteerd in de EIC-pilot, ter voorbereiding op het Horizon Europe programma. 

 

Focus op maatschappelijke uitdagingen 

De Commissie heeft het beste voor het laatst bewaard. In 2020 wil de Commisssie 11 miljard euro uit het Horizon 2020 programma 

uitgeven aan Europees onderzoek. Het resterende bedrag is het grootste jaarbudget ooit en zal worden gebruikt om oplossingen te 

vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Met haar uitgavenplan voor Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-

growth-2019-jul-02_en  streeft de Commissie naar meer impact op enkele cruciale thema’s, zoals klimaatverandering, plasticvervuiling, 

schone energie en digitalisering. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor de overgang naar het Horizon Europe programma. Zo is 1,2 

miljard euro van het resterende bedrag toegekend aan de EIC-pilot. 

 

Verdeling van het geld 

De Commissie heeft in haar uitgavenplan aangegeven hoe zij het resterende bedrag wil gaan spenderen. Een deel van het bedrag zal 

worden uitgegeven in het kader van de politieke prioriteiten https://ec.europa.eu/commission/priorities_en van de Commissie:  

• 3,7 miljard aan een koolstofarme en klimaatbestendige toekomst 

• 1 miljard aan circulaire economie 

• 1,8 miljard aan de digitalisering en transformatie van de industrie 

• 1 miljard aan een veiligheidsunie. 

 

Verder heeft de Commissie geld toegekend aan nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek (3,2 miljard in totaal voor de European 

Research Council en Marie Skłodowska-Curie Acties) en het versterken van internationale samenwerking (550 miljoen). Zo kan de EU 

samenwerken met Afrika op het gebied van gezondheidszorg en voedselveiligheid en met China op het gebied van schone energie en 

voedselproductie. 

 

Context 

Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020, heeft een totaal budget van 77 miljard gekregen voor de periode 

2014-2020. Met behulp van Horizon 2020 zijn er al verschillende successen geboekt; van de eerste foto’s van een zwart gat tot de 

ontwikkeling van vaccinaties voor ziektes zoals Ebola. Op dit moment werkt de Commissie aan de invulling van Horizon Europe door 

middel van het strategisch plan. In de herfst van 2019 zal onderhandeld worden over het budget voor Horizon Europe. 

 

Meer informatie zie volgende artikel 

 

 

Commission to invest €11 billion in new solutions for societal challenges and drive 

innovation-led sustainable growth (3 July 2019) 

Source: Website EC 

The European Commission today announced how it will spend the last and biggest annual tranche - €11 billion - of the EU 

research and innovation funding programme Horizon 2020 in the final year of the programme. 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderzoek-en-innovatie/horizon-2020
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-image-black-hole-2019-apr-10_en
https://ec.europa.eu/research/health/pdf/ebola_research_projects_funded_by_the_eu.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
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Horizon 2020, the EU's €77 billion research and innovation funding programme for the period 2014-2020, supports scientific 

excellence in Europe and has contributed to high-profile scientific breakthroughs such as the discovery of exoplanets 

https://erc.europa.eu/news/erc-projects-behind-exoplanets-discovery, first images of a black hole 

https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-image-black-hole-2019-apr-10_en and development of advanced vaccines for 

diseases such as Ebola https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=ebola.  

Today the Commission announced the budget plan for the year 2020 for Horizon 2020. Over the next year, the Commission will seek 

greater impact of its research funding by focusing on fewer, but crucial, topics such as climate change, clean energy, plastics, 

cybersecurity and the digital economy. It will also be geared towards shaping the future research and innovation landscape by 

preparing the way for Horizon Europe https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-

shapes-next-framework-programme_en, the next framework programme (2021-2027). An important novelty under Horizon Europe will 

be the European Innovation Council – a one-stop-shop for innovation funding to turn science into new business and accelerate the 

scale-up of companies. The European Innovation Council is already running in its pilot phase and will in 2020 benefit from a budget of 

€1.2 billion. 

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

Horizon 2020 is generating new knowledge and technologies, and has a strong economic impact. For every 100 euro we invest through 

Horizon 2020, we expect to add 850 euro to our GDP by 2030, creating millions of jobs for Europeans. That is why we have proposed 

€100 billion for the next Horizon Europe programme, to boost the EU's competitiveness, innovation capacities and scientific excellence. 

 

Focusing on political priorities 

This Work Programme will support the budget for 2018-2020 and the Commission’s political priorities 

https://ec.europa.eu/commission/priorities_en, in the following areas: 

• A low-carbon, climate resilient future: €3.7 billion 

• Circular economy: €1 billion 

• Digitising and transforming European industry and services: €1.8 billion 

• Security Union: €1 billion 

 

In 2020, €206 million is earmarked for projects to transform sectors that are traditionally energy intensive into competitive, low-carbon 

and circular industries and to significantly lower their environmental footprint. €132 million will support the development and production 

in Europe of the next generation of batteries, as part of the drive towards a low-carbon, climate-resilient future. Ten new topics on 

plastics with a total budget of €135 million contribute in different ways to the EU Plastics Strategy 

https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-strategy-2018-nov-20_en. Artificial intelligence, which is at the core of today’s most 

promising breakthroughs, has a budget of €396 million and €116 million is earmarked for developing new capabilities for fighting and 

preventing cybercrime. 

 

Boosting 'blue sky' research 

At the same time, Horizon 2020 will continue to fund "curiosity-driven science" (often referred to as "blue sky science" or "frontier 

research"). The annual Work Programme of the European Research Council https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-

strategy-2018-nov-20_en  for 2020, adopted today, will enable support for excellent researchers with over €2.2 billion. Marie 

Skłodowska-Curie Actions, which fund fellowships for researchers at all stages of their careers, receive a boost with over €1 billion in 

total. 

 

Enhancing international cooperation 

This last Work Programme also strengthens international cooperation in research and innovation. It will invest over €550 million in 2020 

in cooperation flagships in areas of mutual benefit. Examples include working with Africa on global health, food and nutrition security, 

with the US Canada and Japan on clean energy, and with China on food production, biotech, energy, natural resources and 

urbanisation. 

 

Bridging to Horizon Europe 

Since the beginning of its mandate, the Juncker Commission has been working hard to give Europe's many innovative entrepreneurs 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm  every opportunity to thrive. The Commission launched the first phase of the 

European Innovation Council, to turn Europe's scientific discoveries into businesses that can scale up faster. The EIC Accelerator pilot 

https://ec.europa.eu/info/news/eu175-million-financing-innovative-companies-under-european-innovation-council-support-rapid-growth-

breakthrough-market-creating-ideas-2019-jun-06_en announced in March will test a grant and equity blended financing model, paving 

the way for a fully-fledged European Innovation Council in the next EU research and innovation framework programme, Horizon 

Europe. 

In anticipation of the expected structure and content of Horizon Europe, €209 million brings together actions on food and natural 

resources. Co-creating methods and approaches are being tested through cross-cutting calls on interdisciplinary challenges such as 

Competitive, Low Carbon and Circular Industries. To trial ways of simplifying participants’ experience, the use of Lump-sum pilots will 

be further expanded throughout the work programme.  In addition, policy areas with increased prominence in the Horizon Europe 

proposal are addressed, such as smart buildings and airports, and the microbiome. 

 

For more Background  information: https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-

and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en 

 

https://erc.europa.eu/news/erc-projects-behind-exoplanets-discovery
https://ec.europa.eu/commission/news/first-ever-image-black-hole-2019-apr-10_en
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=ebola
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1694_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-strategy-2018-nov-20_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-strategy-2018-nov-20_en
https://ec.europa.eu/commission/news/eu-plastics-strategy-2018-nov-20_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_en.htm
https://ec.europa.eu/info/news/eu175-million-financing-innovative-companies-under-european-innovation-council-support-rapid-growth-breakthrough-market-creating-ideas-2019-jun-06_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu175-million-financing-innovative-companies-under-european-innovation-council-support-rapid-growth-breakthrough-market-creating-ideas-2019-jun-06_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/lump_sum_factsheet_2018-2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
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Wat verandert er in het SME-Instrument? (3 juli 2019) 

Bron: Nieuwsbrief PNO consultants 

De fase 1 subsidie (tot 50.000 euro voor Europese markvalidatie) houdt op te bestaan. U kunt voor het laatst op 5 september 

2019 een aanvraag indienen. Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe SME-Instrument is dat fase 2 wordt uitgebreid. 

Vernieuwende mkb’s kunnen nog steeds subsidie aanvragen van 500.000 euro tot 2,5 miljoen euro. Vanaf nu hebben ze ook de 

mogelijkheid om aanvullende financiering (equity) tot 15 miljoen euro aan te vragen. Deze aanvullende financiering vindt meestal plaats 

door het (ver)kopen van aandelen in het bedrijf. Met deze aanvullende financieringsvorm vergroot de Commissie haar steun voor 

baanbrekende concepten die nieuwe markten creëren of bestaande markten ontwrichten. Het is overigens niet verplicht dat u deze 

blended finance (subsidie + equity) aanvraagt. U mag dus ook alleen subsidie aanvragen. 

 

Gewijzigd format voor fase 2 

Het format voor de fase 2-aanvraag verandert ook. De drie beoordelingscriteria wegen in het vervolg even zwaar in de totaalscore: 

▪ excellentie:1/3 

▪ impact: 1/3 

▪ kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: 1/3 

 

Het evaluatieproces blijft ongewijzigd. Experts evalueren uw aanvraag en nodigen u eventueel uit om te komen pitchen in Brussel voor 

een jurypanel. U moet de slides van de pitch direct bij het voorstel voegen. U mag ze niet meer op een later moment aanpassen 

wanneer u de uitnodiging heeft gekregen om te komen pitchen. Heeft u naast de subsidie ook equity aangevraagd? In dat geval vult de 

Commissie het evaluatieproces aan met een due diligence onderzoek. Ze doet dan een boekenonderzoek en stelt de waarde van uw 

bedrijf vast. 

 

Fase 2-herindiening aanpassen aan nieuw format 

Is uw SME-Instrument fase 2 aanvraag in de vorige ronde afgewezen en wilt u deze herindienen? Houd er dan rekening mee dat u 

deze in de volgende ronde (deadline 9 oktober 2019) moet herschrijven en aanpassen aan het nieuwe format. 

 

 

Commission announced €149 million for the latest round of 83 SMEs and startups to be 

awarded EIC Accelerator Pilot grants (27 June 2019) 

Source: Website EU News EC  https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-

innovation-council-2019-jun-27_en  

Also today, the Commission announced €149 million for the latest round of 83 SMEs and startups to be awarded EIC Accelerator Pilot 

grants (previously known as the SME Instrument Phase 2). The SMEs and startups are all developing potential game changing 

innovations, such as: next generation of safe and environmentally-friendly light aircrafts; anti-bacterial textile for hospitals; 3D audio 

software; motion planning technology for autonomous driving; and a superbot for audio calls. 

List of the companies from 17 countries across the EU and from countries associated to Horizon 2020 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1860120-eic_ph2_04-2019_en.pdf  

In addition, the Commission announced €164m to 53 new EIC Pathfinder pilot grants for bottom-up high-risk, high-impact research 

ideas (previously known as FET Open). Projects include metal-free MRI contrast agents; treatment to replace antibiotics in lung 

infection diseases; custom-crafted graphene nanostructures; precise measuring and monitoring of highly penetrating particles in deep 

space; artificial proteins for biological light-emitting diodes; and many other ideas. 

Full list: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-2018-2019-2020/1860109-

table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf  

  

https://www.pnoconsultants.com/nl/subsidies/sme-instrument/
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1860120-eic_ph2_04-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-2018-2019-2020/1860109-table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-2018-2019-2020/1860109-table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf
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Horizon Europe 

Mission board leaders appointed: Nobel prize winner to lead EU’s cancer research 

mission (4 July 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 613 4 July 2019 

The European Commission has announced the names of the people to lead the five research missions in Horizon Europe 

 

Harald zur Hausen received the Nobel Prize in medicine in 2008  

Nobel laureate Harald zur Hausen, the scientist who discovered viruses cause some types of cancer, is to lead the EU’s research 

mission on cancer under Horizon Europe, Commissioner for research and innovation Carlos Moedas announced in Helsinki today.  

Zur Hausen and four other mission board chairs will now set out targets and timelines for each research mission, with proposals due to 

be submitted by the end of the year.  

Former EU commissioner for climate action Connie Hedegaard will lead the research mission on tackling climate change. Hanna 

Gronkiewicz-Waltz, former mayor of Warsaw, heads the mission on climate-neutral and smart cities, while former Dutch agriculture 

minister, Cees Veerman, is responsible for soil health and food. Meanwhile, Pascal Lamy, former trade commissioner and director-

general of the World Trade Organisation will chair the board of the research mission on healthy oceans, seas, coastal and inland 

waters. 

 

The announcement of the research board chairs marks the official launch of work on the five research missions in the next research 

and innovation programme, Horizon Europe. The missions are supposed to inspire citizens and support and finance research with 

defined objectives, to help deal with global challenges, such as cancer, climate change, maintaining the health of oceans, making cities 

climate-neutral, preserving soil and boosting food production.“The missions will be in good hands with the commitment, drive and 

leadership that these outstanding individuals will bring,” Moedas said.  

 

Also today, Mariana Mazzucato, professor at University College London and a special advisor to Moedas, presented a new report 

https://ec.europa.eu/info/publications/governing-missions-governing-missions-european-union_en which sets out what it takes to make 

missions a success. 

In it, she praises the commission for its “bold strategic approach” but warns that further investment and political commitment is needed 

to achieve the hefty goals of the missions. “We should beware that without new capabilities and financing structures, missions will not 

reach their full potential,” Mazzucato said.  

 

Boosting commitment in member states 

The hype around missions and calls for budget boost for research and innovation are not equally spread in all EU member states. The 

upcoming debate over the future budget of the EU could hold back ambitious research targets, unless more member states commit to 

increasing spending on science and innovation, potentially at the expense of other EU programmes, such as agriculture subsidies and 

EU’s cohesion policy.  

Speaking at the first informal meeting of EU science and competitiveness ministers under the new Finnish presidency of the EU Council 

today, Moedas urged ministers to convince their governments to support a higher EU budget for innovation. “This is the time when your 

political weight as ministers in your own countries has to be shown,” he said.  

“The next [EU budget] will be about exactly making those choices. Is the next [EU budget] about investing more in innovation and 

science, or not?” 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/publications/governing-missions-governing-missions-european-union_en
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Vijf mission board voorzitters, één Nederlander (4 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 27 

 

De Commissie heeft de voorzitters van de vijf mission boards bekend gemaakt. De Nederlander Cees Veerman zal voorzitter 

worden van de mission board bodemgezondheid en voedsel. 

 

Nederlander voorzitter missie bodemgezondheid en voedsel 

De voorzitters van de mission boards https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-

missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en  zijn bekend gemaakt. Onder hen is de Nederlander Cees Veerman. Hij zal de 

missie bodemgezondheid en voedsel leiden. Cees Veerman was van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Daarnaast was hij onder meer de eerste bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research en voorzitter van 

de Raad van Toezicht van het VUmc. De voorzitters van de mission boards zijn als volgt: 

1. Cees Veerman, voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor de missie bodemgezondheid en voedsel; 

2. Connie Hedegaard, voormalig Europees commissaris voor Klimaat, voor de missie aanpassing aan klimaatverandering 

inclusief maatschappelijke transformatie; 

3. Harald Zur Hausen, Nobelprijswinnaar, voor de missie kanker; 

4. Pascal Lamy, voormalig Europees commissaris voor Handel en directeur-generaal van de WTO, voor de missie gezonde 

oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren; 

5. Hanna Gronkiewicz-Waltz, voormalig burgemeester van Warschau, voor de missie klimaatneutrale en slimme steden.  

 

Context 

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van deze missie-gedreven aanpak is het vergroten van de 

impact van onderzoek op de samenleving. Nadat de Raad en het Parlement een tussenakkoord bereikten over Horizon Europe, is de 

Commissie onlangs begonnen met de inhoudelijke invulling van dit onderzoeksprogramma, waaronder de missies. De missies zijn 

onderdeel van het strategisch planningsproces. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-

climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en: Commission launches work on major research and innovation missions for cancer, climate, 

oceans and soil    

 

 

Horizon Europe gaat achterblijvende landen en regio’s structureel ondersteunen (4 juli 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

De Europese Commissie gaat haar beleid intensiveren om achterliggende landen en regio’s meer te betrekken bij Horizon 

2020 en vooral zijn opvolger Horizon Europe. De projecten die tot nu toe zijn uitgevoerd om deze achterstand in te halen, waren 

succesvol maar hebben nog lang niet alle betreffende landen en regio’s bereikt. Daarom heeft de EC nu 59 extra projecten 

gehonoreerd, vertelt directeur-generaal DG Research and Innovation Jean Paquet in het nieuwste nummer van het NCP_WIDE.NET 

Bulletin. Ook in de toekomst zal de EU onderzoek en innovatie in achterblijvende landen en regio’s blijven ondersteunen.  

NCP_WIDE.NET Bulletin Spring 2019: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/sjy7hkc3p7hmbmxbuef6dckq2m  

 

 

VK: “Toegang tot Horizon Europa is essentieel”, zegt minister van Wetenschap (4 juli 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Volgens de Britse minister van Wetenschap Chris Skidmore is toetreding van het VK tot het volgende O&O-programma van de 

Europese Unie “essentieel” . Een Brits alternatief kan, volgens hem, nooit alle voordelen van volledige toegang evenaren. Hij streeft 

daarom naar “de sterkst mogelijke vorm van associatie met Horizon Europe”, aldus een artikel van Research Europe. Voor het geval 

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Op-weg-naar-succesvolle-missies-een-mission-possible
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Goede-randvoorwaarden-noodzakelijk-voor-succes-van-missies
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Groen-licht-voor-Horizon-Europe-Commissie-nu-aan-zet
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/sjy7hkc3p7hmbmxbuef6dckq2m
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dat het VK kiest voor een ‘no deal’-brexit, heeft de Britse regering een technische mededeling over het dan te voeren onderzoeks- en 

innovatiebeleid geschreven, waarvan vorige week een geactualiseerde versie verscheen. Deze notitie legt onder andere uit hoe de 

overheid Britse partijen die meedoen aan Horizon 2020-projecten, zal blijven ondersteunen. In de tussentijd doet Skidmore er alles aan 

om ook met andere landen partnerschappen op het gebied van onderzoek en innovatie te sluiten of te versterken, meldt een artikel van 

Open Acces Government. 

Artikel Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382090  

Technische mededeling Britse overheid: https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-

deal/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal--2  

Artikel Open Acces Government: https://www.openaccessgovernment.org/uk-research-and-innovation/67697/  

 

 

Commissie maakt leden EIC-adviesraad bekend (2 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 27 

 
De adviesraad voor de EIC pilot telt één Nederlander: Dhr. Yousef Yousef. Dit blijkt nadat de Commissie de nieuwe leden heeft 

bekendgemaakt. De raadsleden zullen advies uitbrengen over de pilot en de opzet van het volwaardige EIC onder Horizon 

Europe begeleiden. Wat de onderdelen van de EIC betreft: De Commissie heeft 164 miljoen euro toegekend voor de Pathfinder 

pilot en 149 miljoen voor 83 MKB’s en start-ups onder de Accelerator pilot, waaronder vijf Nederlandse mkb’s en start-ups 

geselecteerd zijn.  

 

Nederlander aan boord 

De Commissie heeft 22 innovatieleiders aangesteld https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-

leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news , waaronder de Nederlander Yousef Yousef. De 

innovatieleiders zullen in 2019-2020 de Commissie adviseren over de voortgang van de EIC pilot en mee helpen met het opzetten van 

de EIC, zoals deze uiteindelijk onder Horizon Europe zal worden ingezet. Daarna zullen ze in 2021-2027 betrokken blijven bij het 

ontwikkelen van de strategie en de opzet van de EIC onder Horizon Europe. Yousef Yousef 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=hlg  is zelf erg bekend in de wereld van innovatie en start-ups. Zo is hij de CEO van LG 

Sonic, lid van de Economic Board Zuid-Holland en voorzitter van het Groene Groeiers Netwerk.  

 

Toegekende subsidies 

Tegelijkertijd heeft de Commissie bekendgemaakt dat ze 164 miljoen euro zullen toekennen aan 53 nieuwe EIC Pathfinder 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot  subsidies. Dit zal worden 

gebruikt om bottom-up onderzoeksprojecten te financieren https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-

2018-2019-2020/1860109-table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf  die mogelijk veel impact kunnen bereiken. Voor de 

subsidies onder de Accelerator pilot is er in de laatste subsidieronde 149 miljoen toegekend aan 83 mkb’s en start-ups. Deze mkb’s en 

start-ups houden zich bezig met potentiële baanbrekende innovatieprojecten, zoals milieuvriendelijke vliegtuigen en antibacterieel 

textiel voor in ziekenhuizen. In de laatste ronde zijn er vijf Nederlandse voorstellen 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1860120-eic_ph2_04-2019_en.pdf  

geselecteerd. 

 

Context 

De European Innovation Council (EIC) is onder de laatste jaren van Horizon 2020 als pilot geïntroduceerd en zal volwaardig worden 

geïntegreerd onder het Horizon Europe programma. De EIC heeft tot doel innovatieprojecten te ondersteunen om zo ook het 

concurrentievermogen van de EU te versterken. Binnen Horizon Europe valt de EIC onder de derde pijler, ‘Open Innovation’ en heeft 

een voorgesteld budget van 10 miljard euro.  

De Pathfinder en de Accelerator zijn twee onderdelen van de EIC en bieden financiële steun aan veelbelovende innovatieve projecten. 

De Pathfinder https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/future-and-emerging-technologies-eic-pathfinder-how-turn-crazy-

scientific-research  richt zich op innovaties met een laag technology readiness level (TRL) en was in Horizon 2020 bekend als FET 

Open. De Accelerator https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument  richt zich op innovaties met een hoog TRL en 

vervangt het SME Instrument onder Horizon 2020. 

 

Meer informatie 

https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382090
https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal--2
https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal--2
https://www.openaccessgovernment.org/uk-research-and-innovation/67697/
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=hlg
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-2018-2019-2020/1860109-table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/fetopen-01-2018-2019-2020/1860109-table_with_participants_pp_eu_contribution_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1860120-eic_ph2_04-2019_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderzoek-en-innovatie/horizon-2020/European-Innovation-Council
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Horizon-Europe-bouwt-voort-op-succes-H2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/future-and-emerging-technologies-eic-pathfinder-how-turn-crazy-scientific-research
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/blogposts/future-and-emerging-technologies-eic-pathfinder-how-turn-crazy-scientific-research
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
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Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-

innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news : European Commission appoints top innovation leaders to guide the 

European Innovation Council 

 

 

Commission shows its cards on implementing Horizon Europe  (1 July 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 613 4 July 2019 

Opinions are being canvassed on the first public outline of plans for implementation of €94.1B research funding programme 

 
The European Commission has published the first outline Source: Science|Business Bulletin No. 613 4 July 2019 

  of its plan for implementing Horizon Europe, setting out overall priorities for the €94.1 billion research programme.  

The hefty document https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf  is in 

eight parts, plus a reading guide https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/reading-guide.pdf. The main section lays out 

challenges the commission believes the programme must address and the impact the programme could have.  

The remaining sections go into further detail on how Horizon Europe’s six focus areas can support the overall strategy. The final 

section https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/annex-7.pdf suggests sub-topics for the six research missions. The 

document is open for public comment until the beginning of September. 

The commission’s ambition for Horizon Europe’s impact has five strands: Protective Europe; Competitive Europe; Fair Europe; 

Sustainable Europe; and Influential Europe. 

 

Protective Europe is focussed on developing new tools for border management; cybersecurity; improving understanding of the causes 

of terrorism; predicting natural and man-made disasters; and improving maritime security to combat people trafficking and piracy. 

Competitive Europe is largely focussed on digitalisation and industry, including developing Europe’s capacity to produce key materials 

and technologies independently; promoting carbon neutral industries; and boosting digital skills.  

Fair Europe covers health, and politics and culture. The former includes increasing healthy life expectancy; development of improved 

treatments; improved management of chronic diseases; and applying digital health tools. The latter includes enhancing the value of 

Europe’s cultural heritage; bolstering democracy; addressing socioeconomic and gender inequalities; and helping immigrants to 

integrate.  

The sustainability strand is mostly concerned with climate change and environmental protection, through reducing greenhouse gas 

emissions; low carbon technologies; and modernising hauling energy and transport systems. Food security and developing new 

methods of food production are also included. 

The fifth strand deals with what Horizon Europe can achieve abroad. It is also the least detailed of the five, a reflection of the fact 

the rules for foreign participation have not been decided.  

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-appoints-top-innovation-leaders-guide-european-innovation-council-2019-jun-27_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/reading-guide.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/ec_rtd_orientations-towards-the-strategic-planning.pdf
https://ec.europa.eu/research/pdf/horizon-europe/annex-7.pdf
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Other International subsidy news 

 

Nederland voorzitter Eureka innovatienetwerk (1 juli 2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nederland-voorzitter-eureka-

innovatienetwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief  

Nederland is vanaf 1 juli voor 1 jaar de voorzitter van het innovatienetwerk Eureka. Eureka heeft leden uit 45 landen en de 

Europese commissie. Doel is internationale innovatiesamenwerking te bevorderen. 

 
Bouwen aan nieuw Eurostarsprogramma 

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap gaat Nederland bouwen aan een nieuw Eurostarsprogramma met een totaal budget van € 1 

miljard voor de komende 7 jaar. Daarvoor streeft Nederland naar een partnerschap met de Europese Commissie. 

Daarnaast is het de ambitie om de industriële clusters van Eureka klaar voor de toekomst te maken, met een flexibeler organisatie en 

een verhoogde deelname van andere landen. Tot slot zal Nederland de nieuwe ‘Strategische roadmap’ voor de komende 7 jaar 

ontwikkelen. Kortom: het voorzitterschap van Nederland komt op een uniek moment. 

Bekijk de video over het Nederlandse voorzitterschap https://www.rvo.nl/actueel/videos/nederlands-voorzitterschap-eureka van Eureka. 

 

Stakeholderconferentie 

Als start organiseren we een stakeholderconferentie https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/eureka-stakeholderconferentie-

ecosystemen-maken-voor-innovatie op 5 september waarbij bedrijven en instellingen uit de 45 aangesloten landen vertellen over hun 

ervaringen, die we kunnen benutten voor het bouwen van de nieuwe programma’s. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is gedurende het voorzitterschapsjaar de voorzitter namens de 45 aangesloten 

innovatie-agentschappen. 

 

Samenwerkingsprojecten 

Sinds de oprichting in 1985 zijn meer dan 7.000 projecten mogelijk gemaakt met een totale waarde van € 42 miljard. 15.000 

innovatieve midden- en kleinbedrijven wereldwijd konden hierdoor hun technologie verder ontwikkelen en op de markt brengen. 

 

Nederland actief in Eureka 

Nederland is één van de meest actieve leden en heeft het hoogste percentage innovatieve start-ups en scaleups binnen het netwerk. 

Een jaarlijks budget van € 40 miljoen maakt samenwerkingsprojecten tussen het mkb, universiteiten, multinationals en technologie-

instituten mogelijk. Jaarlijks worden daarmee zo’n 45 mkb-innovatieprojecten gerealiseerd en 8 grotere industriële ‘sleuteltechnologie’ 

projecten. 

 

Aanvullende programma's 

Naast het mkb-programma Eurostars, investeert Nederland in sleuteltechnologieën via het ITEA-cluster voor ICT systems en het Penta-

cluster voor nano-elektronica. Het programma stimuleert ook projecten met andere innovatieve markten buiten het netwerk. Zo 

initieerde Nederland onlangs een Global Stars-oproep voor projecten met Singapore. 

 

 

Nieuwe tender Partners voor Water 1 juli open (28 juni 2019) 

Bron: website RVO Actueel Nieuws  https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-

open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief  

 

 

  

 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nederland-voorzitter-eureka-innovatienetwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nederland-voorzitter-eureka-innovatienetwerk?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=inno&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/actueel/videos/nederlands-voorzitterschap-eureka
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/eureka-stakeholderconferentie-ecosystemen-maken-voor-innovatie
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/eureka-stakeholderconferentie-ecosystemen-maken-voor-innovatie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa/globalstars-oproep-singapore
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
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Van 1 juli tot en met 6 september 2019, 12:00 uur, is de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s 

(WWSD) weer open. Deze tender is onderdeel van het programma Partners voor Water (PvW) 2016-2021. Partners voor Water 

nodigt de Nederlandse watersector uit om deel te nemen aan deze voorlopig laatste tender. 

 

Voor wie? 

Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, product, dienst of aanpak op watergebied? En wilt u deze demonstreren of de 

haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland? Dan biedt deze subsidieregeling 

mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en ngo’s. Partners voor Water ondersteunt innovatieve waterprojecten van 

samenwerkende partners in het buitenland. 

 

Intakegesprek verplicht 

Voor deze tender is een projectideegesprek met een van onze adviseurs verplicht. Wilt u toetsen of uw project voor subsidie in 

aanmerking komt? Tot 30 augustus kunt u in gesprek met een van onze adviseurs. Zonder dit intakegesprek kunt u geen 

subsidieaanvraag indienen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de thema’s en de voorwaarden van Partners voor Water? Of wilt u een gesprek aanvragen om uw 

projectidee te bespreken? Kijk dan op onze pagina Partners voor Water https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-

pvw.  Op partnersvoorwater.nl https://www.partnersvoorwater.nl/ vindt u inspirerende verhalen over het programma. 

 

Opdrachtgever 

Het programma Partners voor Water 2016-2021, is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van 

de Rijksoverheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit 

programma samen uit, in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat en 

Buitenlandse Zaken. 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw.
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw.
https://www.partnersvoorwater.nl/
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National subsidy news  

Open Oproep Ruimte voor talent #3 (4 juli 2019) 

Bron: website Stimuleringsfonds https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_ruimte_voor_talent_3/  

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept architecten, ontwerpers en makers uit om een voorstel in te dienen voor een 

onderzoek, experiment of ontwikkeling van nieuwe kennis in samenwerking met een lab, ontwikkelplek of werkplaats. Met 

deze oproep wil het Stimuleringsfonds ontwerpers in staat stellen om samen met een partner een omgeving te creëren, waarin 

gezamenlijk experimenteren, het leggen van nieuwe relaties en het delen van kennis centraal staat. Deadline is woensdag 11 

september 2019. 

 

Voor de derde ronde Open Oproep Ruimte voor Talent stelt het fonds € 250.000 beschikbaar. Hiermee kunnen tien bijzondere 

samenwerkingen worden ondersteund.  

 

opzet oproep  

De maximale bijdrage per project is € 25.000. Voorwaarden voor ondersteuning is dat er sprake is van een nieuwe samenwerking 

tussen een ontwerper en een partner die inhoudelijk bijdraagt en het project faciliteert. Afhankelijk van het project kunnen de 

samenwerkingen uiteenlopend van vorm zijn. Te denken valt aan een (materiaal)onderzoek binnen een lab, een residentie bij een 

kennisinstelling, een bijzondere samenwerking met een ontwikkelplek of juist een experimenteel onderzoek met een partner uit 

industrie of bedrijfsleven.  

 

Kijk hier https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/selectie_open_oproep_ruimte_voor_talent/ voor eerdere ondersteunde projecten. 

 

De subsidie is opgedeeld in twee delen. Er is € 15.000 gereserveerd voor de ontwerper en € 10.000 voor de faciliteiten en kennis van 

de partner. De bedragen worden verleend onder voorwaarden van een samenwerkingsovereenkomst die uiterlijk 4 weken na 

toekenning overlegd dient te worden. Voor een format van een samenwerkingsovereenkomst kunt u hier kijken 

https://www.rvo.nl/file/samenwerkingsovereenkomst-voorbeelddoc.  

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn: 

• de ontwerper/maker/architect heeft de Nederlandse nationaliteit of een praktijk die in Nederland is geregistreerd; 

• de partner is gevestigd in Nederland; 

• een motivatie van de ontwerper die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper, en de meerwaarde van het 

project voor de ontwikkeling van de ontwerper; 

• een motivatiebrief/intentieverklaring van de partner die inzage geeft in de relatie tussen de partner en de ontwerper en de 

meerwaarde van het project voor de partner. Ook staat hierin beschreven: de duur en aard van de werkperiode, de faciliteiten, 

kennis en werkomgeving die de partner biedt, de wijze van samenwerking en het beoogde resultaat. 

• er is geen sprake van een reguliere opdrachtrelatie tussen de partijen;  

• een voor het project relevante vorm van kennisdeling of presentatie is opgenomen. 

 

indienen 

De aanvraag kan tot en met woensdag 11 september 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het 

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  

 

meer weten? 

Lees [/nl/subsidies/open_oproepen/open_oproep_ruimte_voor_talent_3/  

hier] meer over deze open oproep en hoe hiervoor in te dienen.  

 

 

Subsidieoproep Programma Humane meetmodellen (4 juli 2019) 

Bron: website Gezondheidsfondsen http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/  

 

https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_ruimte_voor_talent_3/
https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/selectie_open_oproep_ruimte_voor_talent/
https://www.rvo.nl/file/samenwerkingsovereenkomst-voorbeelddoc
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
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De Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Topsector LSH (Life Sciences & Health) stellen 3,2 miljoen euro voor PPS 

(publiek-private samenwerkingen) beschikbaar voor de ontwikkeling van humane meetmodellen 

http://www.gezondheidsfondsen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Oproep-Humane-meetmodellen-NL.pdf. 

Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van betere humane meetmodellen voor 

gezondheids(zorg)onderzoek te versnellen. Zo draagt de SGF bij aan effectieve(re) wetenschap die minder afhankelijk wordt van 

proefdieronderzoek. Deze doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de landelijke Transitietraject Proefdiervrije Innovatie (TPI) 

https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/ , onder coördinatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

De oproep is uitgezet in samenwerking met ZonMw en NWO – domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). 

 

Financiële toekenning en voorwaarden 

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke parti jen binnen 

het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro PPS-toeslag worden aangevraagd. Aanvragen kunnen 

worden ingediend door een consortium bestaande uit minimaal één onderzoeksorganisatie en minimaal één private partij. 

 

Save-the-date: 16 september netwerkbijeenkomst 

Op 16 september wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd om partijen gelegenheid te bieden om kansen voor samenwerking te 

verkennen. Geïnteresseerde onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom en kunnen zich 

aanmelden via een e-mail aan humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Netwerkbijeenkomst’. 

De bijeenkomst vindt plaats van 13.30-16.30 uur bij NWO in Utrecht (Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht). 

 

Aanmelden uiterlijk 5 september 

Wij vragen u uiterlijk 5 september 2019 uw onderzoeksidee aan te melden via een e-mail aan 

humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Aanmelding Humane meetmodellen’. In deze e-mail dienen de volgende 

gegevens te zijn opgenomen: 

• naam en e-mailadres hoofdaanvrager 

• een omschrijving van het projectidee in 200 woorden (in het Engels) 

• namen van potentiële samenwerkingspartners 

• de naam van degene die namens uw project aanwezig zal zijn bij de netwerkbijeenkomst op 16 september in Utrecht. 

•  

Aanvraag uiterlijk 5 november 

Een volledige aanvraag, middels het aanvraagformulier, moet uiterlijk 5 november (14.00 uur) 2019 ingediend worden. 

Met vragen over de oproep kunt u contact opnemen via humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl. 

 

Voor meer informatie en alle formulieren: http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/  

 

 

Honoreringen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen juni 2019 (4 juli 

2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-

wetenschappen-juli-2019.html  

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan 53 onderzoeken. Het gaat 

om projecten binnen programma’s Demonstrator, het Open Technologieprogramma, Partnership NWO-domein TTW - Dunea - 

Vitens: Zandfiltratie en Take-off. 

 

Hieronder staan de gehonoreerde projecten per programma en op alfabetische volgorde. 

 

Demonstrator: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/demonstrator  

Demonstrator is bedoeld voor onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt willen brengen. De 

volgende projecten zijn gehonoreerd: 

• Automotive Fuel Cell to Battery Power Interface - Dr. ir. B.J.D. Vermulst, Technische Universiteit Eindhoven (17728) 

• Empowering healing water: building a clinical WaterjetDrill - Dr. G.M.M.J. Kerkhoffs, Universiteit van Amsterdam (17721) 

• Finding Obstetric Complications using UltraSound and Artificial Intelligence (FOCUS-AI) - Prof. dr. ir. C.L. de Korte, 

Radboudumc (17733) 

• PAS-WRAP: A new approach to methane leak detection - Prof. dr. D. Iannuzzi, Vrije Universiteit Amsterdam (17743) 

• The automated insufflator - R.M.H. Wijnen, Erasmus Universiteit Rotterdam (17736) 

• “ultrACLean”: A novel decellularized off-the-shelf human graft for improved anterior cruciate ligament reconstruction - Dr. ir. 

ing. J. Foolen, Technische Universiteit Eindhoven (17734) 

 

Open Technologieprogramma: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma  

http://www.gezondheidsfondsen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Oproep-Humane-meetmodellen-NL.pdf
https://www.transitieproefdiervrijeinnovatie.nl/
mailto:humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl
mailto:humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl
mailto:humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-wetenschappen-juli-2019.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-wetenschappen-juli-2019.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/demonstrator
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
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Onderzoekers uit alle vakgebieden kunnen via het Open Technologieprogramma voorstellen indienen voor toepassingsgericht 

technisch-wetenschappelijk onderzoek. Binnen het OTP zijn de volgende 5 projecten gehonoreerd, waaronder één 

gecoördineerd vanuit de WUR: 

A functional tissue-generating patch for diaphragmatic hernia closure (DIAPATCH) - dr. ir. W.F. Daamen, Radboudumc (17562) 

• MORtars with mixed-in Inhibitors for mitigation of SALt damage – MORISAL - dr. B.A. Lubelli MSc, Technische Universiteit 

Delft (17636) 

• Smart Sensor Surfaces based on High Performance Metal-oxide Thin Film Transistors (Smart-sense) - prof. E. Cantatore, 

Technische Universiteit Eindhoven (17608) 

• SOLARIS: Sensor-assisted Optimisation of greenhouse crop Light use by Adjustment of Realised Induction State: 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17173.html  - prof. 

dr. ir. L.F.M. Marcelis, Wageningen University & Research (17173) 

• Spine Stabilization by Steering through the Vertebrae - prof. dr. ir. P. Breedveld, Technische Universiteit Delft (17553) 

• Superior bone regeneration induced by sustained mRNA delivery from colloidal biomaterials (RNA4Bone) - dr. ir. S.C.G. 

Leeuwenburgh, Radboudumc (17615) 

 

Partnership: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership  

Partnership is bedoeld voor organisaties die in een onderzoeksthema willen investeren. Zij kunnen een Partnership aangaan met 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Het Partnership NWO-domein TTW - Dunea - Vitens: Zandfiltratie 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership/partnership-

programmas/TTW%E2%80%93Dunea%E2%80%93Vitens+Zandfiltratie+Partnership  is gericht op het bestuderen van de werking van 

het zandfilter bij het zuiveren van drinkwater. Binnen dit Partnership zijn vier onderzoeken gehonoreerd: 

• A slow sand filtration model to reliably predict microorganism removal and improved efficacy and conservation of the 

Schmutzdecke - Dr. A. Raoof, Universiteit Utrecht (17840) 

• RedOx Filter: benefitting from reduction-oxidation processes for a radical shift to high flow groundwater filters - dr. ir. D. van 

Halem, Technische Universiteit Delft (17830) 

• Slow Sand Filtration for the Next Century - Prof. dr. ing. J.P. van der Hoek, Technische Universiteit Delft (17831) 

• Unraveling the role of biological activity in the performance of slow sand filters - Dr. T. Behrends, Universiteit Utrecht (17838) 

 

 

Take-off: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off  

Take-off is een financieringsinstrument gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de 

wetenschap. 

Binnen Take-off Haalbaarheidsstudies (fase 1) Voorjaarsronde 2019, WO zijn in totaal 26 projecten goedgekeurd waaronder 4 vanuit 

de WUR: 

• MTego: a mosquito trap for Malaria prevention in Africa https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-

off/2019---17776.html  – Dr.ir. F.T. Muijres, Wageningen University & Research (17776) 

• Novel Animal-Free Proteins https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17765.html  – E. 

Suarez Garcia MSc, Wageningen University & Research (17765) 

• Toepassing GEOBIA-algoritmen op dronebeelden in de land- en tuinbouw https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17748.html  – dr. ir. L. Kooistra, Wageningen University & Research (17748) 

• Scope Biosciences: CRISPR-Cas Medical Diagnostic https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-

off/2019---17795.html  – A.J. Steens, Wageningen University & Research (17795) 

 

 

4,4 miljoen euro voor vernieuwend en urgent onderzoek via ENW-KLEIN (3 juli 2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/44-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-

onderzoek-via-enw-klein.html  

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft veertien aanvragen in de Open Competitie ENW-

KLEIN gehonoreerd, waarvan één voor de WUR. De onderwerpen variëren van de studie naar mathematische 

optimalisatiemethodes tot onderzoek naar de oorsprong van hormoonwerking in planten. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor 

vernieuwend, fundamenteel onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. Additioneel zijn vier aanvragen van nieuwe 

vaste-stafleden en tenure trackers gehonoreerd via een voorkeursbehandeling, die bedoeld is om het verwerven van middelen voor 

startende onderzoekers te vereenvoudigen. 

 

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd (in alfabetische volgorde van auteur): 

1. Quantum Hall physics in a Weyl superconductor Prof. dr. Carlo Beenakker (LEI) 

2. Mechanics of Moist Brushes Dr. Sissi de Beer (UT) 

3. Colluding price algorithms Dr. Arnoud den Boer (UvA) 

4. Spelen celwand-loze cellen een rol in chronische Tuberculose infecties?? Dr. Dennis Claessen (LEI) 

5. How animal-mediated mutualistic microbiomes modulate the environmental sensitivity of savanna carbon dynamics 

Prof. dr. Hans Cornelissen (VU) 

6. Anatomical and functional dissection of cerebellar vermis-fastigial nucleus module in delay eyeblink conditioning Dr. 

Zhenyu Gao (Erasmus MC) 

7. Cellular decision-making in the control of small GTPases: GTP hydrolysis vs. Ubiquitylation Dr. Peter Hordijk (AMC) 

8. All together now: molecular mechanism of the myelin inhibitors at the membrane Dr. Bert Janssen (UU)  

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17562.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17636.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17608.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17173.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17553.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17615.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership/partnership-programmas/TTW%E2%80%93Dunea%E2%80%93Vitens+Zandfiltratie+Partnership
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/partnership/partnership-programmas/TTW%E2%80%93Dunea%E2%80%93Vitens+Zandfiltratie+Partnership
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/17840.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/17840.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/17830.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/17831.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/17838.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17776.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17776.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17765.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17748.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17748.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17795.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/take-off/2019---17795.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/44-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/44-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
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9. Mathematical Optimization Methods in Extremal Geometry Dr. Fernando Mário de Oliveira Filho (TUD) 

10. Turbulentie beheersen: de sleutel tot realiseerbare kernfusie Dr. Josefine Proll (TU/e) 

11. Optical control over the blinking behaviour of colloidal quantum dots Dr. Freddy Rabouw (UU) 

12. Beïnvloeden geobiologische processen de vorming van carbonaat moleculen bij lage temperatuur? Dr. Mónica 

Sánchez-Román (VU) 

13. Hormoon-archeologie: op zoek naar de oorsprong van hormoonwerking in planten Prof. dr. Dolf Weijers (WUR) 

De reacties van cellen op hormonen in planten, mensen en dieren zijn vaak ingewikkeld, omdat er veel eiwitten bij betrokken 

zijn, die vaak verschillen tussen cellen en weefsels. Door het gebruik van verschillende eiwitten in de hormoonreactie kan 

hetzelfde hormoon unieke en andere reacties aanschakelen in verschillende cellen en weefsels. Deze complexiteit is tijdens 

de evolutie ontstaan uit eenvoudiger hormoonreacties, maar het is vaak onbekend hoe de reactie op een hormoon is 

ontstaan, en waardoor complexiteit is geëvolueerd. Dit project gaat in stokoude algen op zoek naar de oorsprong van de 

complexe reactie op het plantenhormoon auxine.  

14. The Mahler measure: a lasting symphony Prof. dr. Wadim Zudilin (RUN) 

 

Over NWO Open Competitie ENW - KLEIN 

KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge 

kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit 

te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de 

toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in 

samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden.  

Om het verwerven van middelen voor startende onderzoekers (nieuwe vaste-stafleden en tenure trackers) te vereenvoudigen, kunnen 

zij eenmalig aanspraak maken op een voorkeursbehandeling. Dit geldt alleen voor KLEIN-1 aanvragen.  

U kunt doorlopend aanvragen indienen binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN. 

 

 

Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO (3 juli 2019) 

Bron: website NWO Onze Financieringsinstrumenten  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-

off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html  

Ondernemende wetenschappers die willen onderzoeken of het haalbaar is om een innovatief onderzoeksresultaat 

commercieel toe te passen, kunnen financiering aanvragen via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies WO. Dit programma is 

gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de wetenschap. 

 

Noot PJ: Binnen de WUR wordt vanuit Start Life  (Thomas van den Boezem) / Stafafdeling Waarde creatie ondersteuning geboden 

 

Waarvoor 

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten en 

door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op 

kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of 

diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). 

 

Voor wie 

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen: 

• Nederlandse universiteiten (of vergelijkbare functies bij de universitaire medische centra); 

• KNAW- en NWO-instituten; 

• het Nederlands Kanker Instituut; 

• het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

• onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 

• NCB Naturalis; 

• Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 

• Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.  

 

Wat aanvragen 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) verstrekt financiering voor Take-off haalbaarheidsstudies in de vorm 

van subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro voor de periode van maximaal een half jaar voor de uitvoering van een 

studie naar de haalbaarheid voor commerciële toepassing van specifieke innovatieve kennis die binnen deze onderzoeksinstellingen is 

ontstaan. 

 

Wanneer 

• Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 uur. 

 

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

financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
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Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2 (3 juli 2019) 

Bron: website NWO Onze Financieringsinstrumenten  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-

off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html  

Oprichters van een startende ondernemingen, gebruikmakend van kennis van erkende TO2-instellingen, kunnen financiering 

aanvragen om de haalbaarheid te onderzoeken van het commercieel toepassen van een innovatief onderzoeksresultaat. Dit 

kan via Take-off fase 1: Haalbaarheidsstudies TO2, een programma gericht op het stimuleren en ondersteunen van bedrijvigheid en 

ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen (Toegepast Onderzoek Organisaties) 

 

Noot PJ: Binnen de WUR wordt vanuit Start Life  (Thomas van den Boezem) / Stafafdeling Waarde creatie ondersteuning geboden. 

 

Waarvoor 

Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse TO2-instellingen. 

Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers 

aan deze kennisinstellingen. Het kan gaan om product-, proces-, zorg- of diensteninnovatie in de breedste zin van het woord, binnen 

alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma).  

 

Voor wie 

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis wil overnemen, heeft 

overgenomen of bezit van erkende TO2-instellingen. U bent een innovatieve starter zoals beschreven in de richtlijn. 

 

Wat aanvragen 

Het Take-off TO2 programma, onderdeel haalbaarheidsstudies, verstrekt subsidies met een maximale omvang van 40.000 euro aan 

innovatieve TO2-starters voor het doen van een haalbaarheidsstudie naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve 

onderzoeksresultaten welke ontwikkeld zijn binnen genoemde onderzoeksinstellingen. De looptijd is maximaal een half jaar. 

 

Wanneer 

• Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 uur. 

 

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

financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html   

 

 

Take-off fase 2 - Vroegefasetrajecten WO/HBO/TO2 (3 juli 2019) 

Bron: website NWO Onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-

off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html  

Oprichters van een startende onderneming die kennis hebben overgenomen of bezit van Nederlandse universiteiten, door 

NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen, kunnen een geldlening 

aanvragen voor een maximum van 250.000 euro. Dit kan via Take-off fase 2, een programma gericht op het stimuleren en 

ondersteunen van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) wetenschap. 

 

Noot PJ: Binnen de WUR wordt vanuit Start Life  (Thomas van den Boezem) / Stafafdeling Waarde creatie ondersteuning geboden. 

 

Waarvoor 

Take-off fase 2 richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de (toegepaste) 

wetenschap. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op kennisontwikkeling vanuit Neder landse 

universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen en Nederlandse hogescholen en worden benut door 

de startende ondernemer (innovatieve starter). De onderzoeksresultaten worden gebruikt om product-, proces-, zorg- of 

diensteninnovaties te ontwikkelen in de breedste zin van het woord, binnen alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en 

alfa/gamma).  

 

Voor wie 

U kunt deze financiering aanvrager wanneer u oprichter bent van een startende onderneming en kennis heeft overgenomen of bezit 

van Nederlandse universiteiten, door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen.   

 

Wat aanvragen 

Take-off vroegefasetrajecten verstrekt subsidies in de vorm van een geldlening tot een maximum van € 250.000 aan pas gestarte 

ondernemingen (start-ups) voor de uitvoering van vroegefasetrajecten op basis van kennisinnovaties uit Nederlandse universiteiten, 

door NWO erkende onderzoeksinstituten, erkende TO2-instellingen, en Nederlandse hogescholen. De looptijd van deze geldlening is 

maximaal 2 jaar. 

 

Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, waarover rente is verschuldigd. Het 

onderdeel vroegefasetrajecten is uitsluitend bedoeld voor innovatieve nieuwe bedrijvigheid. Daarbij moet ‘nieuw’ begrepen worden als 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html
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aantoonbaar niet ouder dan 5 jaar op het moment van indiening van een aanvraag, gerekend vanaf de datum van inschrijving bij de 

Kamer van Koophandel.  

 

Wanneer 

• Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 uur. 

 

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

financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--

to2.html    

 

 

Kennisnetwerkenregeling PIPP - Partnerships for Space Instruments & Applications 

Preparatory Programme (27 juni 2019) 

Bron: website NWO Onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html  

De Kennisnetwerkenregeling (PIPP - Partnerships for Space Instruments & Applications Preparatory Programme) is gericht op 

het bevorderen van de internationale positie van Nederland op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van ruimte-

instrumenten, door middel van het ondersteunen van kennisnetwerken. NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt 

samen met Netherlands Space Office (NSO) in de Kennisnetwerkenregeling (PIPP - Partnerships for Space Instruments & 

Applications Preparatory Programme). 

 

Het doel van dit programma is om, op technologische thema's die relevant zijn voor de ontwikkeling ('upstream') en het gebruik 

('downstream') van ruimte-instrumenten, samenwerking tussen Nederlandse kennis- en andere partijen te versterken, teneinde de in 

Nederland aanwezige technologische expertise op het gebied van ruimte-instrumenten beter te benutten en bij te dragen aan het 

behouden en verder uitbouwen van de internationale positie van Nederland op dit gebied. 

In het kader van het PIPP-programma worden Kennisnetwerken gefinancierd. Kennisnetwerken richten zich met name op toekomstige 

ruimte-instrumenten (lange termijn). Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan mogelijkheden om geheel nieuwe, breakthrough-

technologieën van binnen en buiten de ruimtevaart, in te zetten. Kennisnetwerken zijn op deze manier in staat om fundamentele 

technologieontwikkeling op gang te brengen. 

 

Voor wie 

Een van de deelnemers van het kennisnetwerk treedt op als hoofdaanvrager. Het doen van subsidieaanvragen staat open voor 

hoofdaanvragers (wetenschappers of onderzoekers) die in dienst zijn (niet-nul aanstelling) bij een universiteit of een door NWO erkend 

instituut en die een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het aanvraagproces en de looptijd van de 

subsidie die wordt aangevraagd.  

Andere organisaties of bedrijven kunnen wel onderdeel uitmaken van het kennisnetwerk, maar niet als hoofdaanvrager. Het 

kennisnetwerk dient aan te tonen dat ze op het eigen thema alle relevante kennis en expertise in Nederland bundelt (en dus geen 

relevante partijen uitsluit) en dient aannemelijk te maken dat ze voor het uitvoeren van de beoogde activiteiten over die kennis en 

expertise en de bijbehorende infrastructuur kan beschikken.  

 

Wat aanvragen 

De activiteiten die uit deze regeling gefinancierd kunnen worden zijn zowel onderzoeksactiviteiten als netwerkondersteunende 

activiteiten. 

Financiering kan worden aangevraagd ter dekking van alle redelijke, niet-infrastructurele kosten die voor de kennisnetwerk-activiteiten 

moeten worden gemaakt, zoals aanstelling van personeel (aio: 4 jaar, postdoc: maximaal 3 jaar), directe materiële kosten en 

reiskosten. De totale projectduur is maximaal 5 jaar. 

Géén financiering kan worden aangevraagd voor vaste medewerkers, student-assistenten, analisten/technici, ‘overhead’, algemene 

laboratoriumuitrusting, onderhouds- en verzekeringskosten.  

Het totaal aangevraagde bedrag bedraagt maximaal k€ 660 per aanvraag.  

 

Wanneer 

• Vooraanmeldingen (initiatieven) dienen voor 3 september 2019, 14:00 uur CE(S)T bij NSO te zijn aangekondigd. 

• De deadline voor het indienen van aanvragen is 12 december 2019, om 14:00 uur CE(S)T.  

 

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

financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html  

 

 

More than 1 100 concepts for new LIFE projects  (27 June 2019) 

Source: Website EASME News https://ec.europa.eu/easme/en/news/more-1-100-concepts-new-life-projects  

Applicants from 27 EU countries are requesting €2.2 billion in co-financing from the LIFE programme for new environmental 

projects. In total, the proposed projects look to invest more than €4 billion to protect our nature and environment. 

The latest calls for “traditional” projects in LIFE’s environment sub-programme closed between 17-20 June 2019. 

mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-2---vroegefasetrajecten-wo-hbo-to2/take-off-fase-2-vroegefasetrajecten-wo-hbo--to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://ec.europa.eu/easme/en/news/more-1-100-concepts-new-life-projects
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More than 1 100 proposals were submitted from almost the entire breadth of the EU. Some 54% of the submissions are for environment 

and resource efficiency projects, 31% for nature and biodiversity, and 15% for the area of environmental governance and information. 

 

Increased interest in the LIFE programme 

The proposed projects have a total cost of over €4 billion, broken down into: 

• environment and resource efficiency: €2.3 billion; 

• nature and biodiversity: €1.4 billion; 

• environmental governance and information: €369 million. 

 

Applicants are looking for about €2.2 billion in contributions from the EU. That’s almost ten times the budget of €225 million that the 

European Commission has made available to successful projects. The request for support is up from €1.8 billion in 2018, and reflects 

the strong interest in the LIFE programme. 

 

Next steps 

The European Commission will now evaluate the concept notes and inform applicants of the results in October. Those whose concept 

notes have been pre-selected will then be able to work on their full project proposals. The deadline for applicants to submit their full 

proposals is February 2020. 

 

Deadline breakdown per topic: 

Environment and resource efficiency: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-

environment-and-resource-efficiency  

Nature and biodiversity: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity  

Environmental governance and information: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-

environmental-governance-information  

 

Calls for climate action projects still open 

Applicants to LIFE’s climate action sub-programme must submit a full proposal for “traditional” projects by 12 September 2019. There is 

no pre-selection through concept notes. 

See all open LIFE calls:  https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals  

 

  

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environment-and-resource-efficiency
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-nature-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-environmental-governance-information
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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Regional subsidy  and innovation news 

Groene eiwitten zijn ook booming business in Canada (28 juni 2019) 

Bron: nieuwsbrief OostNL 

Eind mei vond de "12th Plant Protein Ingredients Summit 2019" plaats in Saskatoon, in de provincie Saskatchewan; het 

landbouwhart van Canada. Susan van Boxtel, team manager Food & Health international, bezocht dit evenement namens Oost 

NL om bedrijven in de plantaardige eiwitten te spreken over kansen in Oost-Nederland. 

 

Canada is vooral een agri-productieland. De provincie Saskatchewan heeft 19 miljoen hectare landbouwgrond en produceert ruim 4 

miljoen ton peulvruchten, 11 miljoen ton koolzaadolie en 15 miljoen ton granen. Het merendeel is bestemd voor export naar US en 

China. Het Protein Industries Canada programma ondersteunt de Canadese agri-bedrijven met het verwaarden van de eiwitrijke 

plantenstromen, zoals granen, bonen en koolzaad. De technologie-ontwikkeling die daarvoor nodig is, is een mooie kans voor 

Nederlandse bedrijven. Andersom is Oost-Nederland een internationale hotspot voor ondernemerschap en onderzoek in de 

plantaardige eiwitketen. 

Op de internationale summit waren opvallen veel bedrijven uit Oost-Nederland aanwezig, zoals NIZO, Ruitenberg, FrieslandCampina, 

Unilever, en ook de onderzoekers van Food & Biobased Research van de WUR. Deze bedrijven gaan de komende maanden een 

gezamenlijke meerjarenmarktverkenning ontwikkelen, met ondersteuning van de Nederlandse ambassade en consulaten. Deze 

gezamenlijke focus op Canada gaat zeker ook helpen in de acquisitie van bedrijven naar onze regio.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 21 

  

 

EU R&D and innovation policy 

Commissieverdeling EP bekend: goed nieuws voor het kennisveld (4 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 27 

 

Het Europese Parlement heeft de zetels in de parlementaire commissies verdeeld. Nederlandse Europarlementariërs zijn goed 

vertegenwoordigd in de commissies die voor het Nederlands kennisveld belangrijk zijn; waaronder ITRE en CULT. In 

tegenstelling tot de vorige termijn zit er weer een Nederlander in de commissie CULT.  

 

Parlementsleden verdelen Commissies 

In de eerste plenaire sessie heeft het Europees Parlement besloten in welke parlementaire commissies Europarlementariërs plaats 

nemen. De parlementaire commissies zijn verantwoordelijk voor het behandelen van wetsvoorstellen en indienen van amendementen 

voordat deze naar de plenaire vergadering gaan. Elke Europarlementariër neemt plaats in één of twee commissies en kan daarnaast 

plaatsvervanger zijn. De kennis-gerelateerde dossiers worden voornamelijk in de commissies ITRE (o.a. onderzoek en technolgie), 

CULT (o.a. onderwijs), EMPL (o.a. vaardigheden), BUDG (alle begrotingen) en REGI (inzet regionale fondsen) behandeld. In elk van 

deze commissies zal minstens één Nederlandse volksvertegenwoordiger plaatsnemen. 

Parlementaire commissie      Partij      Lid      Plaatsvervanger 

ITRE  CDA  Tom Berendsen   

(Industrie, Technologie, Onderzoek en Energie)  PvdA    Mohammed Chahim 

  FvD    Rob Rooken 

  FvD    Robert Roos 

          

CULT  PvdA    Paul Tang 

(Cultuur en Onderwijs)       

        

BUDG  FvD    Derk Jan Eppink 

(Begroting)       

        

EMPL   PvdA  Agnes Jongerius   

(Werkgelegenheid en Sociale Zaken)  CDA    Jeroen Lenaers 

  50PLUS    Antoine Manders 

  D66    Samira Rafaela 

  GroenLinks    Kim Van Sparretak 

           

REGI  CDA  Tom Berendsen   

(Regionale ontwikkeling)  PvdA    Vera Taks 

 

Leden en plaatsvervangers 
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In de commissies wordt onderscheid gemaakt tussen leden en plaatsvervangers. Beiden kunnen op persoonlijke titel amendementen 

indienen. Echter plaatsvervangers hebben geen stemrecht, tenzij een lid niet aanwezig kan zijn bij een stemming. 

 

Voorzitters en vice-voorzitters 

Het Europees Parlement heeft ook een voorzitter gekozen. De Italiaan David Sassoli van de S&D zal de komende 2,5 het 

voorzitterschap bekleden. Daarnaast zijn er veertien vicevoorzitters gekozen. 

 

Meer informatie: 

Persbericht Europees Parlement http://www.europarl.europa.eu/news/nl/hearings2019/20190628STO55507/david-sassoli-verkozen-

tot-voorzitter-van-het-parlement: David Sassoli verkozen tot voorzitter van het Europees Parlement 

Persbericht Europees Parlement http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190627IPR55412/samenstelling-ep-welke-

leden-in-welke-commissie: Samenstelling EP: Welke leden in welke commissie? 

 

 

Finnen presenteren prioriteiten voorzitterschap Raad van de Europese Unie (4 juli 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Het nieuwe Finse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie wil het komende halfjaar “de gemeenschappelijke 

waarden en de rechtsstaat versterken”, net als “het concurrentievermogen, de sociale integratie van de EU, de positie van de EU als 

wereldleider op het gebied van klimaatactie en de veiligheid van de burgers”. Bij de uitvoering wordt onder andere gewezen op het 

belang van het optimaal benutten van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en digitalisering en het bevorderen van vaardigheden, 

onderwijs en training. 

Nieuwsbericht Fins Voorzitterschap: https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomen-eu-puheenjohtajakauden-ohjelma-

julkistettu-kestava-eurooppa-kestava-tulevaisuus  

Programma Fins Voorzitterschap: https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-

en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf  

 

 

Nieuwe stappen richting betrouwbare kunstmatige intelligentie in Europa (4 juli 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

De Europese Commissie (EC) heeft de proeffase geopend voor het testen van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare 

kunstmatige intelligentie (AI), die in april werden gepresenteerd door de High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. Deze 

groep van deskundigen presenteerde deze week 33 aanbevelingen voor verder beleid en nieuwe investeringen in betrouwbare AI. In 

Nederland wordt heftig gediscussieerd over het vertrouwen in AI. Vragen die daarbij spelen, zijn bijvoorbeeld: hoe bewerkstelligen we 

dat we algoritmes transparant worden, moeten we AI wel willen, wie zit op AI te wachten en legt het reguleren van AI geen 

buitenproportionele regeldruk op? Artikelen van Zipconomy en NRC doen voorstellen om uit de dilemma’s rond AI te komen. 

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-artificial-intelligence-ethics-checklist-ready-testing-new-

policy-recommendations-are  

Artikel Zipconomy: https://www.zipconomy.nl/2019/06/wantrouwen-in-de-platformeconomie-hebben-we-een-algoritme-accountant-

nodig  

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/28/algoritmen-verdienen-n-eerlijke-kans-a3965456  

 

 

De toekomst van steden in Europa (4 juli 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Het JRC heeft, in het kader van zijn serie ‘flagship Science for Policy reports’ een publicatie uitgebracht over de toekomst van 

steden. Dat is natuurlijk een heel brede discussie, maar dat is precies de bedoeling. De serie wil vanuit een open wetenschappelijke en 

beleidsbenadering inzicht krijgen in de grootste uitdagingen voor steden en de mogelijke antwoorden hierop. Steden in Europa staan 

centraal. Op een bijeenkomst in Boekarest hebben de Europese ministers die zich bezighouden met Stedelijke Ontwikkeling een 

verklaring aangenomen over het toekomstige EU-beleid voor steden, de EU Urban Agenda. Daar willen ze mee doorgaan. 

Nieuwsbericht JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/future-of-cities  

Rapport The Future of Cities: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/itpa3w5zkhlxbz7qp3vkh5ttmi  

Samenvatting Rapport: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116711/foc_executive-summary_online.pdf  

Website The Future of Cities: https://urban.jrc.ec.europa.eu/thefutureofcities/  

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/bucharest-declaration-0  

Declaratie van Boekarest: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/bucharest-declaration-0  
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https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda-eu/bucharest-declaration-0
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Adviesgroep Commissie: "Minstens 120 miljard voor Horizon Europe" (2 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 27 

 
Experts op het gebied van industrie vragen om een verhoging van het budget van Horizon Europe: minstens 120 miljard. Dit is 

nodig als de Europese industrie wereldwijd voorop wil kunnen lopen. Daarnaast bevelen de experts aan om het onderwijs op 

EU-niveau fundamenteel te hervormen en AI Excellence centres in Europa op te zetten. 

 

Groter budget nodig 

Het huidige budget van Horizon Europe is niet voldoende om ervoor te zorgen dat de Europese industrie op wereldvlak het voortouw 

kan nemen. In ‘A vision for the European industry until 2030 https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-

report_en.pdf  beschrijven de experts van de Industry 2030 high level industrial roundtable dat het Horizon Europe programma 

minstens 120 miljard euro moet bedragen. Volgens de experts zijn er meer investeringen nodig om innovatieve bedrijven in Europa te 

houden en om nieuwe bedrijven een krachtige stimulans te geven.  

 

Aanbevelingen voor industriële transitie 

De experts geven in hun rapport aanbevelingen voor het nieuwe Europees industriebeleid voor 2030. De aanbevelingen worden onder 

de volgende drie hoofddoelen geplaatst: 

1.  Zorg ervoor dat innovaties worden ondersteund en technologieën snel worden geïntroduceerd. Belangrijk hierbij is dat er 

aandacht is voor het duurzaam ontwikkelen van technologieën en innovaties. 

2. Verzeker een grotere rol voor de Single Market. Dit zal bijdragen aan een eerlijk en multilateraal handelsstelsel waarin 

gezamenlijk verantwoording wordt genomen voor Europees leiderschap. 

3. Benadruk sociale waarden en inclusie in de industriële transitie, waarbij de voordelen van de industriële transformatie breed 

onder de Europese samenleving en regio’s verdeeld worden. 

Daarnaast raadt de groep aan om de digitale economie te stimuleren, o.a. door meerdere AI excellence centres op te zetten in Europa. 

Dit zal helpen om wereldwijd talent aan te trekken. De groep stelt ook dat er een interne markt voor cybersecurity opgezet moet 

worden. 

 

Hervorming van onderwijs 

Lidstaten, onderwijsinstellingen en de Europese instellingen zullen samen moeten werken om innovatie en ondernemerschap 

systematisch te verwerken in onderwijscurricula en trainingen, aldus de experts. Zo moet het onderwijs meer challenge-driven zijn en 

moeter beter een link met de arbeidsmarkt worden opgenomen in het lespakket. Deze elementen zouden zo vroeg mogelijk in het 

curriculum geïntegreerd moeten worden. Hierdoor kunnen disciplinaire grenzen worden doorgebroken en ondernemerschap worden 

gestimuleerd.  

 

Context 

In de huidige voorstellen van de Europese Commissie wordt momenteel 94 miljard aan Horizon Europe toegewezen. Het Europees 

Parlement wil echter dat er minstens 120 miljard voor het programma wordt gereserveerd. Ook Neth-ER en haar leden wijzen in 

het position paper over Horizon Europe op het feit dat er minimum 120 miljard nodig is voor een effectief kaderprogramma en dat, 

gezien de ambities, 160 miljard wenselijk is.  

De Commissie heeft de Industry 2030 high level industrial roundtable in 2017 opgericht met als taak om advies uit te brengen over 

toekomstige EU-beleidsacties op het gebied van industrie. De experts delen in het rapport hun visie voor de Europese industrie in 2030 

en geven aanbevelingen over hoe deze visie kan worden waargemaakt. Samen met de recentelijk aangenomen Raadsconclusies over 

dit onderwerp, vormt dit rapport een belangrijk inputdocument voor het toekomstig industriebeleid van Europa. Het Nederlandse kabinet 

heeft ook een positie genomen over de Europese Concurrentiekracht. 

 

Meer informatie 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf : A vision for the European 

industry until 2030 

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-experts-presents-report-future-european-industry_en  

 

 

 

https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EP-over-MFK-na-2020-120-miljard-naar-Horizon-Europe-en-verdriedubbel-budget-Erasmus
https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/page/Horizon%20EUrope_web.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z09350&did=2019D19129
https://ec.europa.eu/growth/sites/growth/files/industry-2030-final-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/high-level-group-experts-presents-report-future-european-industry_en
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Onderzoek, onderwijs en innovatie belangrijk in strategische agenda Europese Raad (27 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

De Europese Raad heeft zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. De vier hoofddoelen zijn: bescherming van burgers 

en vrijheden, de ontwikkeling van een sterke en bloeiende economie, het opbouwen van een klimaatneutraal, groen, eerlijk en sociaal 

Europa, en het bevorderen van Europese belangen en waarden op het wereldtoneel. Een belangrijke rol in de strategie is weggelegd 

voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Wat dit betekent voor het meerjarig financieel kader van de EU zal in oktober worden 

vastgesteld. Voor de European University Association (EUA) is het in ieder geval duidelijk: Europa zal meer moeten gaan investeren in 

onderzoek en innovatie. Dat zegt de organisatie in een interview met het magazine van het Europees Parlement. 

Nieuwsbericht Europese Raad: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-

2024/  

Artikel The Parliament Magazine: https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-university-

association/right-eu-budget-next-seven-years  

 

 

Ministers: zet successen Urban Agenda voort (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

 
De Urban Agenda zal in de toekomst verder moeten worden uitgerold, hierbij spelen Europese instellingen, lidstaten en lokale 

overheden een centrale rol. De ministers voor stedelijke ontwikkeling roepen in de Boekarest-verklaring de Europese 

instellingen,  lidstaten en lokale autoriteiten op de implementatie  en ontwikkeling van het succesvolle initiatief met coherent 

beleid te blijven ondersteunen. 

 

Urban Agenda  

Lidstaten, Europese instellingen en lokale autoriteiten worden opgeroepen om de implementatie en ontwikkeling van de Urban Agenda 

in de toekomst te blijven ondersteunen. De Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling roepen hiertoe op in de ondertekende 

Boekarest-verklaring https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/bucharest_declaration.pdf . De Urban Agenda is een zeer 

succesvol initiatief om stedelijke uitdagingen door samenwerking van verschillende bestuursniveaus te stimuleren, bijvoorbeeld op het 

gebied van banen en vaardigheden of de digitale transitie. De ministers roepen daarom lokale overheden, lidstaten en de Europese 

instellingen op om de agenda verder te blijven ontwikkelen en nog meer regio’s en steden erbij te betrekken. 

 

Context 

De Europese ministers voor stedelijke ontwikkelingen hebben de Boekarest-verklaring ondertekend die voortkomt uit een initiatief van 

het Comité van de Regio’s. Twee jaar geleden ondertekenden dezelfde ministers het Pact van Amsterdam, waarmee de Urban Agenda 

for Europe werd gepresenteerd. Kennis is een van de drie pijlers binnen deze agenda. Onlangs presenteerde de Commissie via het 

European Urban Initiative de plannen voor stedelijke ontwikkeling na 2020. Een aanzienlijk deel van het budget uit het initiatief zal naar 

innovatie gaan. Volgend jaar zullen de ministers van stedelijke ontwikkeling een hernieuwd Handvest van Leipzig tekenen, die vanaf 

2007 diende om stedelijke ontwikkeling in de EU aan te moedigen. Momenteel wordt de Urban Agenda geëvalueerd. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Ministers Stedelijke Onwikkeling https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/bucharest_declaration.pdf: Boekarest-

verklaring 

 

 

First 17 “European Universities” selected: a major step towards building a European 

Education Area (26 June 2019) 

Source: Press Release EC http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm  

The European Commission has today announced the higher education institutions from all over Europe that will be part of the 

first “European Universities” alliances. They will enhance the quality and attractiveness of European higher education and 

boost cooperation between institutions, their students and staff.  

 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-university-association/right-eu-budget-next-seven-years
https://www.theparliamentmagazine.eu/articles/partner_article/european-university-association/right-eu-budget-next-seven-years
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/bucharest_declaration.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Pact-van-Amsterdam-volgende-stap-voor-Urban-Agenda
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-plannen-voor-stedelijke-ontwikkeling-Europa-na-2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Geef-uw-feedback-over-de-Urban-Agenda-voor-de-EU
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/bucharest_declaration.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
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Out of 54 applications received, 17 European Universities involving 114 higher education institutions from 24 Member States were 

selected (see Annex https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/857749/ANNEX.pdf.pdf ), based on an 

evaluation carried out by 26 independent external experts, including rectors, professors and researchers, appointed by the 

Commission. European Universities are transnational alliances of higher education institutions from across the EU that share a long-

term strategy and promote European values and identity. The initiative is designed to significantly strengthen mobility of students and 

staff, and foster the quality, inclusiveness and competitiveness of European higher education.   

 

Tibor Navracsics, Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, said: "I am pleased to see the ambition of the first 17 

European Universities, which will act as role models for others across the EU. They will enable the next generations of students to 

experience Europe by studying in different countries. I am convinced that this initiative, a key building block of the European Education 

Area, will be a real game changer for higher education in Europe, boosting excellence and inclusion.” 

 

The selection of European Universities includes a broad range of higher education institutions from across the EU, from universities of 

applied sciences, technical universities and universities of fine arts to comprehensive and research-intensive universities. 

European Universities will become inter-university campuses around which students, doctoral candidates, staff and researchers can 

move seamlessly. They will pool their expertise, platforms and resources to deliver joint curricula or modules covering various 

disciplines. These curricula will be very flexible and will allow students to personalise their education, choosing what, where and when 

to study and get a European degree. European Universities will also contribute to the sustainable economic development of the regions 

where they are located, as their students will work closely with companies, municipal authorities, academics and researchers to find 

solutions to the challenges their regions are facing. 

In total, a budget of up to €85 million is available for the first 17 “European Universities”. Each alliance will receive up to €5 million in the 

coming three years to start implementing their plans and pave the way for other higher education institutions across the EU to follow.  

 

Their progress will be closely monitored. 

This first call – together with a second one to be launched this autumn – will test different models to implement the new concept of 

European Universities and its potential to boost higher education. For the next long-term EU budget running from 2021-2027, the 

Commission proposed to fully roll out European Universities under Erasmus+, with a significantly increased budget. While some 

alliances are comprehensive and cover all disciplines, others are for example focusing on urban coastal sustainability, social sciences 

or global health. Each alliance is composed on an average of seven higher education institutions from all parts of Europe, leading to 

new partnerships. This reflects the distribution of applications received from the various countries. 

 

Background 

The European Commission proposed this new initiative to European Union leaders ahead of the Gothenburg Social Summit in 

November 2017. The initiative was endorsed by the European Council in December 2017 which called for the emergence of at least 20 

European Universities by 2024 and is part of the push towards establishing a European Education Area by 2025. 

Developed together with Member States, higher education institutions and student organisations, the concept of the European 

Universities attracted applications from 54 alliances involving more than 300 higher education institutions from 28 Member States and 

other Erasmus+ Programme Countries. They replied to an Erasmus+ call on “European Universities” launched in October 2018. 

The €60 million originally set aside for this new Erasmus+ initiative has been increased to €85 million allowing for the fund ing of 17 

alliances rather than the 12 initially foreseen. 

 

For more information 

Factsheet: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/european-universities-initiative-factsheet_en  

European Universities Initiative: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-

initiative_en  

Information on the Call for Proposals: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019  

 

 

Genderperspectief ontbreekt in innovatiebeleid’ (26 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 26 

 
Innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen nemen zelden een genderperspectief aan. Dat stelt de ERAC Standing 

Working Group on Gender in Research and Innovation in een rapport met aanbevelingen om gender in de toekomst wel te 

betrekken in innovatiebeleid. Financiers zouden bijvoorbeeld projecten met gender gebalanceerde teams kunnen stimuleren. 

 

Gender geen onderdeel van innovatiebeleid 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/857749/ANNEX.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/european-universities-initiative-factsheet_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action2-european-universities-2019
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Er wordt zelden een genderperspectief aangenomen bij innovatieactiviteiten. Dit stelt de ERAC Standing Working Group on Gender in 

Research and Innovation in haar briefing ‘Innovating innovation: Policy brief on gender and innovation' 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1210-2019-INIT/en/pdf . Volgens de werkgroep worden consumenten van 

innovatieve producten overwegend beschouwd als man en blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in activiteiten omtrent innovatie. En 

juist de sectoren waar grote aantallen vrouwen werken worden niet beschouwd als innovatief. De werkgroep ziet wel veelbelovende 

nieuwe praktijken, bijvoorbeeld op het gebied van kunstmatige intelligentie https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-

richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie.  

 

Genderperspectief stimuleren  

Om een genderperspectief tijdens innovatieprocessen, -studies en -beleidsmaatregelen in de toekomst te stimuleren doet de ERAC-

werkgroep een aantal aanbevelingen. Zo zal regelgeving voor innovatiebeleid in zowel de Europese Unie als de lidstaten gender  beter 

moeten adresseren. Tijdens het opzetten en uitvoeren van projecten zou de genderdimensie beter in acht kunnen worden genomen en 

kunnen innovatiefinanciers een goede genderbalans in projectteams aanmoedigen. 

 

Context 

De European Research and Innovation Committee (ERAC) is een strategische adviescommissie werkend voor de Europese 

instellingen en lidstaten. Zij geeft beleidsadvies op het gebied van onderzoek & innovatie en het inrichten van de Europese 

onderzoeksruimte (ERA). Gendergelijkheid is een prioriteit binnen de ERA, maar er wordt nog niet voldoende aandacht aan besteed 

door lidstaten van de EU. Nederland loopt zelfs flink achter op andere landen bleek uit het ERA voortgangsrapport https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/Implementatie-van-ERA-verloopt-traag,  Nederland heeft bijvoorbeeld het laagste aandeel vrouwelijke onderzoekers 

van Europa. 

 

Meer informatie:  

Publicatie ERAC https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Implementatie-van-ERA-verloopt-traag: Innovating innovation: Policy brief on 

gender and innovation 

 

 

Efficiënte universiteiten vereisen autonomie en voldoende financiering (26 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 26 

 
Financiering en autonomie zijn van groot belang om efficiëntie te bereiken in een universitaire context. Zo luidt de boodschap 

van EUA. EUA heeft geanalyseerd hoe universiteiten efficiënter kunnen werken op bestuurlijk, operationeel en academisch 

niveau en geeft hierbij aanbevelingen, waarbij financiering en autonomie opvallen. 

 

Financiering essentieel 

In het EUA rapport ‘Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities 

https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20and%20value%20for%20money.pdf ’ wordt geconcludeerd dat 

chronische onderfinanciering ervoor zorgt dat universiteiten minder mogelijkheden hebben om efficiëntie te bereiken. Voldoende 

financiering op nationaal niveau is dan ook noodzakelijk. Het zorgt voor flexibiliteit en maakt investeringen in innovatie mogelijk. 

Efficiëntie is een breed begrip en wordt in het rapport gelinkt aan de output van de universiteiten. Zo biedt een efficiënte universiteit 

betere onderzoeksresultaten, kwalitatief hoogstaand onderwijs en verlopen de interne processen doelmatig. Daarnaast zijn ook EU-

financieringsmogelijkheden belangrijk als bron van inkomsten. Echter, de afstemming tussen EU-programma’s met nationale 

financieringsmechanismen kan beter en ook de administratieve processen van de programma’s moeten vereenvoudigd worden om zo 

meer efficiëntie te kunnen bereiken.   

 

Teugels in eigen handen 

Ook een hoge mate van autonomie is voor universiteiten van belang om efficiëntie te kunnen bereiken. Autonome universiteiten kunnen 

beter inspelen op interne en externe uitdagingen, hun bestuursmodellen optimaliseren en middelen strategischer inzetten. 

Universiteiten spelen een grote rol in de samenleving en kunnen helpen bij het beantwoorden van sociale en economische 

vraagstukken. Het advies luidt dat universiteiten deze rol actiever moeten opnemen en vanuit één stem spreken als sector. 

Betrokkenen in de universitaire context moeten zelf verantwoording nemen en gezamenlijk ervoor zorgen dat ze voldoende financiering 

zullen ontvangen en meer autonomie hebben. Dit vraagt om open en transparante communicatie binnen en tussen de instellingen, 

zowel op nationaal als Europees niveau. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1210-2019-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-presenteert-ethische-richtlijnen-voor-Kunstmatige-Intelligentie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Implementatie-van-ERA-verloopt-traag
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Implementatie-van-ERA-verloopt-traag
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-heeft-het-laagste-aandeel-vrouwelijke-onderzoekers-van-Europa
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Implementatie-van-ERA-verloopt-traag
https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20and%20value%20for%20money.pdf
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Context 

Het rapport ‘Efficiency, Effectiveness and Value for Money at Universities’ valt onder het USTREAM-project https://eua.eu/101-

projects/607-ustream.html  van de European University Association (EUA). Het USTREAM-project focust zich op het beleid en de 

meetinstrumenten voor efficiëntie bij verschillende Europese universiteiten. Dit EUA-rapport is gebaseerd op de bevindingen van het 

USTREAM-project en bestudeert het concept ‘efficiëntie’ vanuit een universitair perspectief, een concept dat zich het beste laat 

vertalen als ‘doelmatig’. EUA heeft op verschillende gebieden – bestuurlijk, operationeel en academisch – geanalyseerd hoe efficiëntie 

kan worden bevorderd en verhoogd. Dit leidt tot een overzicht met negen kernboodschappen om de efficiëntie onder universiteiten te 

verhogen.  

 

Meer informatie 

Publicatie https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20and%20value%20for%20money.pdf: Efficiency, 

Effectiveness and Value for Money at Universities 

 

 

4 Nederlandse kennisinstellingen bij gekozen Europese Universiteiten (26 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 26 

 
Vier Nederlandse universiteiten zullen deelnemen aan de eerste pilot van het Europese Universiteiten-initiatief. De Commissie 

maakte vandaag de 17 gekozen netwerken bekend. Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit Maastricht en de 

Universiteit van Amsterdam maken deel uit van de eerste lichting Europese Universiteiten. 

 

Eerste Europese Universiteiten bekend   

De Commissie heeft vandaag de 17 gekozen Europese Universiteiten-netwerken bekendgemaakt http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-19-3389_en.htm. Onder de 114 Europese kennisinstellingen die zullen deelnemen aan de eerste pilot zijn vier Nederlandse 

universiteiten: Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Universiteit Maastricht en de Universiteit van Amsterdam. De 17 geselecteerde 

Europese Universiteiten zullen tussen september en december van start gaan. Zij krijgen een budget van 5 miljoen euro per netwerk 

voor de komende drie jaar.   

 

Vier Nederlandse universiteiten 

De Nederlandse universiteiten die deel uitmaken van de geselecteerde netwerken reageren enthousiast. Victor van der Chijs, voorzitter 

van ECIU https://www.eciu.org/news/eciu-to-pilot-ground-breaking-university-model  en voorzitter van het College van Bestuur aan de 

Universiteit Twente reageert: “deze EU-beurs bevestigt dat ons consortium toonaangevend is in het innoveren van onderwijs en 

leerprocessen en dat we de juiste richting opgaan als het gaat om het heruitvinden van de relaties tussen universiteiten en de 

maatschappij met al haar uitdagingen.”  Daarnaast gaat de Universiteit Maastricht deelnemen in de alliantie YUFE 

https://www.maastrichtuniversity.nl/news/young-universities-future-europe-yufe-chosen-create-one-very-first-%E2%80%98european-

universities%E2%80%99 . Ook de Universiteit Utrecht zal deel gaan nemen aan het Europese Universiteiten-initiatief als deel van het 

netwerk CharmEU https://www.uu.nl/en/news/launch-of-charm-eu-a-new-university-alliance-focusing-on-interdisciplinary-challenge-

based-education  en de Universiteit van Amsterdam wordt een van de partners van de EPICUR Alliance. 

 

Context 

Europese Universiteiten-netwerken zijn transnationale verbanden van Europese universiteiten met een gezamenlijke 

langetermijnstrategie. Het initiatief heeft tot doel om studenten- en personeelsmobiliteit te stimuleren en om bij te dragen aan de 

kwaliteit, inclusie en het concurrentievermogen van het Europese hoger onderwijs. Eind 2017 stelde de Europese Commissie voor om 

een Europese Onderwijsruimte op te richten om onderwijsactiviteiten tussen lidstaten beter op elkaar af te stemmen. Vorig jaar namen 

de onderwijsministers Raadsconclusies aan over het oprichten van de Europese Onderwijsruimte. Het initiatief voor Europese 

Universiteiten is een belangrijk onderdeel hiervan. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm: First 17 “European Universities” selected: a major 

step towards building a European Education Area 

Publicatie Commissie http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-3389/en/ANNEX.pdf:  Geselecteerde Europese Universiteiten 

 

 

https://eua.eu/101-projects/607-ustream.html
https://eua.eu/101-projects/607-ustream.html
https://eua.eu/downloads/publications/efficiency%20effectiveness%20and%20value%20for%20money.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
https://www.eciu.org/news/eciu-to-pilot-ground-breaking-university-model
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/young-universities-future-europe-yufe-chosen-create-one-very-first-%E2%80%98european-universities%E2%80%99
https://www.maastrichtuniversity.nl/news/young-universities-future-europe-yufe-chosen-create-one-very-first-%E2%80%98european-universities%E2%80%99
https://www.uu.nl/en/news/launch-of-charm-eu-a-new-university-alliance-focusing-on-interdisciplinary-challenge-based-education
https://www.uu.nl/en/news/launch-of-charm-eu-a-new-university-alliance-focusing-on-interdisciplinary-challenge-based-education
https://www.uva.nl/en/content/news/news/2019/06/epicur-alliance-receives-five-million-from-european-commission.html?origin=kUP%2Byx6UTZqvuJiCJKnnEQ
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Richting-een-Europese-onderwijsruimte-2025
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm
http://europa.eu/rapid/attachment/IP-19-3389/en/ANNEX.pdf
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Regeringsleiders bepalen vier prioriteiten voor de komende vijf jaar (26 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 26 

 
De Europese regeringsleiders hebben de strategische agenda van de EU voor 2019-2024 bepaald. Deze agenda heeft vier 

prioriteiten: het versterken van de economie, het verduurzamen van de samenleving, het beschermen van de Europese burger 

en het wereldwijd uitdragen van Europese belangen en waarden.  

 

Toekomstgerichte economie 

Een sterke Europese economie is van vitaal belang voor het welzijn van de Europese burger. Het verder ontwikkelen van Europa’s 

concurrentievermogen is daarom één van de vier prioriteiten voor de komende vijf jaar die de Europese regeringsleiders hebben 

vastgelegd in de nieuwe strategische agenda https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf . 

Eén van de manieren om dit te bereiken zijn investeringen in onderwijs en onderzoek. De Raad noemt daarbij met name vaardigheden 

en beleid om de fragmentatie van Europees onderzoek, innovatie en ontwikkeling aan te pakken. Het onderzoeks- en onderwijsbeleid 

moet deel worden van een geïntegreerde aanpak die beleidsterreinen met elkaar verbindt, waaronder de interne markt, industrieel 

beleid, digitalisering en mededingingsrecht.  

 

Een groen en sociaal Europa 

Het ontwikkelen van een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa is een andere prioriteit van de strategische agenda. Dit 

vereist substantiële investeringen in onder meer circulaire economie en duurzame energie. De regeringsleiders hebben daarbij veel 

aandacht voor sociale overwegingen: bij de transitie naar een duurzame samenleving mag er niemand achterblijven, ongeacht de kloof 

tussen jong-oud, hoger- en lager opgeleid of stad-platteland. Overigens konden de regeringsleiders tijdens de top geen akkoord 

bereiken over een klimaat-neutrale EU.  

 

Beschermen van de Europese burger 

Het beschermen van de Europese burger en haar grondrechten en vrijheden vormt de derde prioriteit. De lidstaten hebben afgesproken 

dat de buitengrenzen goed moeten worden gecontroleerd en dat zij het migratiebeleid verder zullen ontwikkelen. Verder zullen zij beter 

gaan samenwerken om terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.  

 

Wereldwijd uitdragen van belangen en waarden 

De laatste prioriteit is het wereldwijd uitdragen van de Europese belangen en waarden. De Europese Raad heeft afgesproken om de 

defensie-investeringen te verhogen en zo meer verantwoordelijkheid te nemen voor de Europese veiligheid. Daarbij zal er nauw samen 

worden gewerkt met de NAVO. Ook willen de lidstaten dat de EU gaat samenwerken met niet EU-landen en zo samen zorgen voor 

vrede en stabiliteit. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor hoe de EU tot standpunten komt, om zo kordater te kunnen optreden.   

 

Context  

Elke vijf jaar stelt de Europese Raad een strategische agenda op die de Europese prioriteiten beschrijft voor de komende vijf jaar en die 

zal dienen als basis voor de werkprogramma’s van de Europese instellingen. In oktober 2019 zal de Europese Raad de nadere 

invulling van de strategische agenda bespreken.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Raad https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-

2024/: Een nieuwe strategische agenda 2019-2024 

Persbericht Europese Raad https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2019/06/20-21/: Europese Raad, 20-

21/06/2019 

Publicatie Europese Raad https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf:  A new strategic 

agenda 2019-2024 

Conclusies Europese Raad https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf: European Council 

meeting (20 June 2019) 

 

 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2019/06/20/a-new-strategic-agenda-2019-2024/
https://www.consilium.europa.eu/nl/meetings/european-council/2019/06/20-21/
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39922/20-21-euco-final-conclusions-en.pdf
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National R& D and innovation policy news 

 

Onduidelijkheid en onenigheid over advies-Van Rijn houden aan (4 juli 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Het advies van de commissie Van Rijn blijft de gemoederen bezighouden. Bij de Nederlandse universiteiten leidt het advies 

tot een ‘duivels dilemma’. Gaan ze investeren in hun bètadomein als dit ten koste gaat van de domeinen alfa, gamma en medisch? 

Of leggen ze het advies van Van Rijn naast zich neer? Zeker zes instellingen kiezen voor dat laatste. Bij de hogescholen is duidelijk dat 

geen enkele instelling budget hoeft in te leveren in het voorstel van de minister. Of de bèta-technische opleidingen in het hbo daar wat 

mee opschieten is de vraag. Hogescholen in de regio zijn bezorgd dat ze qua financiering steeds verder achterop raken bij het hbo in 

de Randstad. In de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs stelden de oppositiepartijen dat zij nog steeds in het duister tasten over 

de gevolgen van Van Rijn. Ze willen meer duidelijkheid. De minister vindt echter alles “volstrekt helder” en wil niet langer wachten met 

de besluitvorming. 

Nieuwsbericht HOP / DUB: https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/onderwijsinstellingen-spagaat-door-budgetverschuivingen-van-rijn  

Nieuwsbericht HOP / Punt Avans: https://punt.avans.nl/2019/06/avansvoorzitter-we-verdelen-ons-geld-graag-zelf/  

Nieuwsbericht HOP / Observant: https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-

duidelijkheid-over-gevolgen-Van-Rijn  

 

  

OESO prijst Nederlands hoger onderwijs en onderzoek (4 juli 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Het Nederlandse hoger onderwijs scoort goed in een benchmark-onderzoek van de economische samenwerkingsorganisatie 

OESO. Maar er zijn ook punten van zorg, zoals de geringe loopbaankansen van jonge docenten en de demografische krimp. In een 

brief aan de Tweede Kamer kondigt minister Ingrid van Engelshoven (OCW) aan dat ze op het OESO-onderzoek zal reflecteren in de 

strategische agenda die eind 2019 aan de Tweede Kamer wordt verzonden. 

Kamerbrief: https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-duidelijkheid-over-

gevolgen-Van-Rijn  

Rapport OESO: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/rh2bwqdvlpl6lgzn5p4dx3lsky  

Nieuwsbericht HOP / UToday: https://www.utoday.nl/news/67144/oeso-prijst-nederlands-hoger-onderwijs-en-onderzoek  

 

 

Van Engelshoven zet door met plan voor meer geld naar bèta en techniek (2 juli 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 2 juli 2019  

Ondanks het verzet in de sector gaat onderwijsminister Ingrid van Engelshoven door met haar plannen voor een verschuiving 

binnen het budget voor hoger onderwijs ten gunste van bèta- en techniek vanaf volgend studiejaar. Een oproep van de 

oppositiepartijen om de budgettaire herverdeling uit te stellen in afwachting van een kostenonderzoek legde zij maandag naast zich 

neer.  

Van Engelshoven wil dat bèta en techniekopleidingen meer geld krijgen omdat de vraag naar deze studies de afgelopen jaren fors is 

gegroeid. Steeds meer bèta-opleidingen zijn genoodzaakt om studentenstops in te voeren. Daarmee volgt zij de aanbevelingen op van 

de commissie-Van Rijn, die waarschuwt dat de tekorten aan hoogopgeleide bètas een gevaar kunnen vormen voor de Nederlandse 

economie.  

De universiteiten vrezen dat die verschuiving zal leiden tot forse bezuinigingen bij de alfa, gamma en medische wetenschappen. Met 

name kleine opleidingen lopen gevaar en zouden zelfs kunnen verdwijnen. Universiteitskoepel VSNU schat dat binnen instellingen de 

bezuinigingen op de niet-bèta opleidingen tot jaarlijks ruim €100 mln kunnen oplopen. Voor de hogescholen pakt de verschuiving 

neutraal uit. 

 

Welles-nietes 

Maar Van Engelshoven blijft er bij dat op korte termijn geen enkele universiteit erop achteruit gaat. De extra gelden die zij heeft 

losgepeuterd in de Voorjaarsnota - €41 mln, waarvan €28 mln voor de universiteiten - moeten ervoor zorgen dat zij deze 

kabinetsperiode nog niets van de herverdeling merken. De oppositiepartijen werpen tegen dat het uitblijven van prijscompensatie 

volgend jaar dat bedrag nagenoeg volledig opsoupeert.  

Zij roepen de minister op de herverdeling uit te stellen totdat het onderzoek naar de onderwijsfinanciering is afgerond. Dat onderzoek, 

aanbevolen door Van Rijn, wil Van Engelshoven na het zomerreces in gang zetten. Het streven is om in 2020 helderheid te krijgen over 

de kosten van het onderwijs en over de vraag of het budget wel toereikend is.  

Maar Van Engelshoven wil niet wachten. Tussentijdse stappen zijn nodig om de urgente problemen in het hoger onderwijs op te lossen, 

zegt zij. 'Daar dringt uw Kamer al sinds 2017 op aan.'  

Protest 

Intussen komen de universiteiten in verzet. De Vrije Universiteit zei maandag dat het volgend jaar geen geld meer overhevelt van alfa-, 

gamma- en medische faculteiten naar de bètafaculteit. Ook de UvA, Tilburg en de universiteit van Groningen gaan dat niet doen. Zij 

https://dub.uu.nl/nl/achtergrond/onderwijsinstellingen-spagaat-door-budgetverschuivingen-van-rijn
https://punt.avans.nl/2019/06/avansvoorzitter-we-verdelen-ons-geld-graag-zelf/
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-duidelijkheid-over-gevolgen-Van-Rijn
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-duidelijkheid-over-gevolgen-Van-Rijn
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-duidelijkheid-over-gevolgen-Van-Rijn
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17225/Oppositie-wil-duidelijkheid-over-gevolgen-Van-Rijn
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/rh2bwqdvlpl6lgzn5p4dx3lsky
https://www.utoday.nl/news/67144/oeso-prijst-nederlands-hoger-onderwijs-en-onderzoek
https://fd.nl/economie-politiek/1305781/van-engelshoven-kapt-met-perverse-prikkel-voor-studentenwerving
https://fd.nl/economie-politiek/1300346/commissie-bepleit-miljoeneninjectie-technische-universiteiten
https://fd.nl/economie-politiek/1306662/universiteiten-verzetten-zich-tegen-herverdeling-geld-tussen-disciplines
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benadrukken dat zij zich niet keren tegen meer geld voor bèta- en techniek, maar gekant zijn tegen bezuinigingen op andere 

disciplines. Pressiegroep WO in Actie heeft voor de opening van het academisch jaar na de zomer al acties aangekondigd.  

Rookgordijn 

In een narrig debat hekelden oppositiepartijen het 'rookgordijn' dat het ministerie zou hebben opgeworpen rondom de echte gevolgen 

van de schuif in de bekostiging. Onderwijswoordvoerder Lisa Westerveld van GroenLinks betichtte het ministerie van creatief 

boekhouden. 'Het is heel onduidelijk hoe het zit met dit geld. Waarom zeggen dat er €41 mln is bijgekomen in de voorjaarsnota, maar 

verzwijgen dat er geen prijscompensatie komt? Ik vind dit gewoon schandalig.' 

Zij kreeg bijval van de PvdA en SP. Samen riepen de oppositiepartijen op tot een overzicht van de effecten per opleiding. Die is er niet, 

aldus Van Engelshoven, omdat de universiteiten vrij zijn hun middelen naar eigen inzicht in te zetten in het kader van de zogeheten 

lumpsum-bekostiging. 'Ik ga ervan uit dat men daar zelf kijkt wat verstandig is.'  

Een door het ministerie nagestuurd overzicht van de effecten op universiteitsniveau stelde de oppositie niet tevreden. Voor de 

veranderingen die Van Engelshoven voorstelt, is geen wetswijziging nodig. Om die reden hoeft de minister zich niets aan te trekken 

van het ongenoegen op links.  

 

 

Universiteiten verzetten zich tegen herverdeling geld tussen disciplines (1 juli 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 1 juli 2019  

De Vrije Universiteit gaat volgend jaar geen geld overhevelen van alfa-, gamma- en medische faculteiten naar de bètafaculteit. 

Dat zegt bestuursvoorzitter Mirjam van Praag in een interview met het FD. De VU sluit zich daarmee aan bij andere 

universiteiten die de opdracht van het kabinet naast zich neerleggen, zoals Tilburg, de UvA en de universiteit in Groningen.  

 
Mirjam van Praag is econometrist en sinds 2018 voorzitter van de Vrije Universiteit in Amsterdam.Foto: Hollandse Hoogte 

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil dat bèta- en techniekopleidingen meer geld krijgen, omdat deze studies de afgelopen 

jaren fors zijn gegroeid. Omdat ze het totale budget voor onderwijs en onderzoek niet significant verhoogt, gaat dit ten koste van 

andere disciplines. Het resultaat is een herverdeling, zowel tussen universiteiten als tussen faculteiten. Maandag debatteert de Tweede 

Kamer https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00535 over het plan, dat vanaf 

2020 ingaat.  

 

Vrees voor gedwongen ontslagen  

De herverdeling is gebaseerd op het advies van een expertcommissie https://www.commissievanrijn.nl/  onder leiding van oud-

staatssecretaris Martin van Rijn. Wetenschappers verzetten zich tegen het plan, waar volgens Van Rijn geen wetswijziging voor nodig 

is. Zij vrezen gedwongen ontslagen en vinden dat ze door het kabinet tegen elkaar worden uitgespeeld.  

Voor 2020 laat Van Praag dit niet gebeuren. Of de VU de gekozen koers kan en wil volhouden, is nog onduidelijk. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Tilburg heeft de VU een grote bètafaculteit. 'We willen ook niet dat onze faculteit gaat achterlopen op de technische 

universiteiten, die wel extra geld gaan investeren', aldus Van Praag.  

De bestuursvoorzitter benadrukt dat het terecht is dat bèta en techniek meer geld krijgen. Maar de keuze van het ministerie om op korte 

termijn geld bij andere disciplines weg te halen, maakt volgens haar 'onnodig veel kapot'. 'De zo gewenste samenwerking wordt alleen 

maar lastiger.'  

 

Patstelling  

In het debat over de herverdeling staan wetenschappers lijnrecht tegenover het ministerie van Onderwijs. Beide partijen wijzen naar 

elkaar en strooien met argumenten die elkaar tegenspreken. Zo benadrukt het ministerie dat de gevolgen van de herverdeling in de 

praktijk wel meevallen. Door extra geld van de Voorjaarsnota is er in 2020 en 2021 sprake van een 'zachte landing'. Na 2020 kost de 

herverdeling per universiteit maximaal 2% van het budget. Volgens Van Praag geven de cijfers een vertekend beeld. Op de VU zouden 

in 2020 en 2021 ongeveer 100 fte van faculteit moeten wisselen. In 2022 gaat het om 120 fte. Omdat taalkundigen geen colleges 

theoretische natuurkunde kunnen geven, gaat het volgens Van Praag om 'enorme reorganisaties'. 'En de werkdruk is al gigantisch.' 

 

Zijn universiteiten te rijk?  

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00535
https://www.commissievanrijn.nl/
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Een ander veelgehoord argument van het ministerie is dat universiteiten te rijk zijn. Het gaat dan om 'bovenmatige' financiële reserves 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12894&did=2019D26584  op de balans. Universiteiten 

moeten volgens de minister meer geld uitgeven en meer geld lenen, bijvoorbeeld bij de Staat.  

 

Van Praag noemt het verhaal over de reserves 'een sprookje'. 'De balanspost reserves wordt op een vreemde manier geïnterpreteerd, 

alsof we dat geld op de plank hebben staan.'  

Ook de boodschap om meer geld uit te geven, vindt Van Praag te gemakkelijk. 'Wij kunnen scherper aan de wind zeilen, maar dan 

moet het beleid wel steady zijn. Dit jaar is er bijvoorbeeld geen prijscompensatie voor de lonen en kosten op de universiteit. Dat hakt er 

echt in.' 

Voor Van Praag is de oplossing duidelijk: wacht op het vervolgonderzoek naar de kosten van opleidingen. 'Als de herverdeling op een 

rationele basis gebeurt, dan zijn we volwassen genoeg om daar mee te dealen. Maar dit plan is niet inzichtelijk en schaadt de andere 

disciplines.' 

 

Historische verdeling tussen universiteiten blijft hetzelfde 

De commissie-Van Rijn, die onderzoek deed naar de bekostiging van het hoger onderwijs, laat de historische verdeling tussen 

universiteiten ongemoeid. Sommige universiteiten, zoals de VU, gaan er daardoor extra op achteruit.  

Het gaat om de zogenoemde 'vaste voet' in de bekostiging van universiteiten. Dit is een van de onderdelen die bepaalt hoeveel geld 

universiteiten van de overheid krijgen. De vaste voet is niet afhankelijk van het aantal studenten, diploma's of onderzoeksprojecten. 

De huidige vaste voet is voor groot deel gebaseerd op de situatie in de jaren 80, zoals de vaste kosten voor onderzoeksapparatuur, 

huisvesting en personeel. Hoewel de bedragen incidenteel zijn aangepast, bijvoorbeeld voor de kernreactor van de TU Delft, is de 

verdeling volgens experts niet meer actueel.  

De VU is een van de universiteiten met een relatief lage vaste voet, net als de universiteiten in Maastricht, Tilburg en Rotterdam. 

Bestuursvoorzitter Mirjam van Praag van de VU vindt het teleurstellend dat het kabinet de weeffout niet repareert. 'In de huidige 

plannen wordt het verschil tussen universiteiten niet verkleind, maar juist vergroot 

 

 

Water uit woestijnlucht tijdens Dubai EXPO 2020 (28 juni 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/water-uit-woestijnlucht-tijdens-dubai-expo-

2020?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief  

  

 
Deze week startte de bouw van het Nederlands paviljoen voor Dubai EXPO 2020. Het startschot was de symbolische 

overhandiging van een fles water. Niet zomaar een fles water, maar water dat is gewonnen uit de lucht. Nu nog uit de 

Nederlandse atmosfeer, maar volgend jaar uit de woestijnlucht boven Dubai. 

Hans Sandee, Commissaris-Generaal namens Nederland bij de EXPO 2020 Dubai, overhandigde de fles water aan Najeeb 

Mohammed Al-Ali, de Executive Director Dubai EXPO 2020. 

De handeling staat symbool voor de Nederlandse bijdrage aan de wereldtentoonstelling. Het Nederlands paviljoen produceert, als het 

straks af is, zijn eigen water, energie en voedsel. Dat past in het motto van EXPO 2020: 'Uniting Water, Energy and Food'. Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is de opdrachtgever van het paviljoen. 

 

Water-uit-lucht-technologie 

Hoe krijg je water uit woestijnlucht? Dat gaat via de 'SunGlacier', een innovatieve technologische vinding die vanaf 20 oktober 2020 in 

het Nederlandse paviljoen te zien zal zijn. Kunstenaar-ondernemer-uitvinder Ap Verheggen en zijn rechterhand Peter van Geloven zijn 

bedenkers van de SunGlacier. 

Verheggen: "Onze duurzame water-uit-lucht-technologie op zonne-energie maakt het mogelijk dat we in de toekomst voedsel kunnen 

produceren zonder afhankelijk te zijn van regenval, rivieren of andere traditionele waterbronnen." 

 

Innovatieve watersystemen 

Een ander voorbeeld dat te zien zal zijn tijdens de EXPO 2020 zijn de watersystemen van Holland Water. Deze systemen voorkomen 

dat biofilm (laagje micro-organismen) zich ontwikkelt in waterleidingen en koeltorens. Door het slim doseren van zeer lage 

concentraties koper- en zilverionen krijgen bacteriën – zoals bijvoorbeeld legionella – geen kans. Ook niet in het warme klimaat van 

Dubai. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12894&did=2019D26584
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/water-uit-woestijnlucht-tijdens-dubai-expo-2020?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/water-uit-woestijnlucht-tijdens-dubai-expo-2020?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
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"De verantwoordelijkheid die wij dragen voor onze planeet en toekomstige generaties, is groot", zei minister Kaag. In een 

videoboodschap https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2019/06/25/minister-kaag-toespraak-expo-2020-dubai vanaf het 

Scheveningse strand, sprak zij het aanwezige publiek in Dubai toe. “Nederland is er klaar voor om eigen innovaties op het gebied van 

water, energie en voedsel aan de wereld te laten zien." 

 

Meedoen aan EXPO 2020 

Heeft u belangstelling om mee te doen aan de EXPO 2020? Lees ons bericht van 12 juni 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanbesteding-voor-facilitair-management-hospitality-van-holland-paviljoen-expo-2020-dubai  over 

welke kansen er voor u zijn bij de aanbesteding voor facilitair management & hospitality voor het Holland paviljoen. 

Heeft u interesse in samenwerking? Bezoek de website Dutch Dubai https://dutchdubai.com/  of neem contact 

https://www.rvo.nl/persoonlijk-advies-voor-zakendoen-het-buitenland op met het projectteam dat bezig is met de voorbereidingen voor 

de Nederlandse deelname aan de Dubai Expo. 

 

 

Klimaatakkoord maakt halvering CO2-uitstoot haalbaar en betaalbaar (28 juni 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-maakt-halvering-

co2-uitstoot-haalbaar-en-betaalbaar  

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. De maatregelen die Nederland neemt om de 

CO2-uitstoot te halveren, staan in het Klimaatakkoord dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag 

namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stap naar minder 

CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en 

zorgt het kabinet voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen 

worden stap voor stap genomen. 

Meer dan 100 partijen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een pakket maatregelen waarmee Nederland zijn CO2-uitstoot halveert. 

Het kabinet neemt aanvullend een aantal maatregelen om zeker te stellen dat de opgave én de rekening eerlijk wordt verdeeld. 

 

Eerlijk 

Het kabinet verschuift de rekening van huishoudens naar bedrijven. De belasting op de energienota van huishoudens met een 

gemiddeld verbruik gaat volgend jaar met 100 euro omlaag. In de jaren daarna wordt de stijging van de energiebelasting beperkt. De 

industrie draagt tot en met 2030 meer aan de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE) bij dan zij aan subsidies krijgt voor het 

Klimaatakkoord. Verder zorgt het kabinet ervoor dat het stimuleren van elektrisch rijden niet ten koste gaat van mensen die zich nog 

geen elektrische auto kunnen veroorloven.  

Het kabinet neemt ook maatregelen die de industrie schoner maakt en tegelijkertijd de banen in Nederland houdt. Daarvoor 

introduceert het kabinet een verstandige CO2-heffing voor de industrie. Dit stimuleert bedrijven om stappen te zetten in verduurzaming, 

waardoor de Nederlandse concurrentiepositie sterker wordt. 

 

Haalbaar 

Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar lang niet allemaal van vandaag-op-morgen. Nederland maakt gebruik van de 31 

jaar die er is voor de transitie richting 2050. Het kabinet zal mensen de komende jaren ontzorgen met een wijkgerichte aanpak en 

stimuleert mensen om op een natuurlijk moment te investeren in duurzamer rijden en isolatie van hun woning. Huizenbezitters die 

investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds. 

Met het pakket aan maatregelen dat het kabinet vandaag presenteert, komt Nederland de afspraken na die zijn gemaakt in de 

Klimaatovereenkomst van Parijs. Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen economisch sterker en 

duurzamer maakt. 

 

Documenten 

Kamerbrief voorstel voor een Klimaatakkoord:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-

voorstel-voor-een-klimaatakkoord  

Klimaatakkoord:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/28/klimaatakkoord  

Het Klimaatakkoord in (meer dan) 70 vragen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/het-klimaatakkoord-in-

meer-dan-70-vragen  

 

 

Universiteiten en Elsevier slagen er niet in nieuw contract te sluiten (28 juni 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 28 juni 2019  

De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU) kan het niet met uitgever Elsevier eens worden over een nieuw contract 

voor toegang tot wetenschappelijke tijdschriften. Struikelblok zijn de voorwaarden voor de zogenoemde 'open access' 

publicaties: artikelen die na publicatie voor iedereen toegankelijk zijn en niet alleen voor universitaire bibliotheken met een 

duur abonnement.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/videos/2019/06/25/minister-kaag-toespraak-expo-2020-dubai
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aanbesteding-voor-facilitair-management-hospitality-van-holland-paviljoen-expo-2020-dubai
https://dutchdubai.com/
https://www.rvo.nl/persoonlijk-advies-voor-zakendoen-het-buitenland
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-maakt-halvering-co2-uitstoot-haalbaar-en-betaalbaar
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-maakt-halvering-co2-uitstoot-haalbaar-en-betaalbaar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/06/28/kamerbrief-voorstel-voor-een-klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/het-klimaatakkoord-in-meer-dan-70-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/het-klimaatakkoord-in-meer-dan-70-vragen
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Elsevier en de VSNU (Vereniging van Universiteiten Nederland) zijn het nog niet eens geworden over 'open acces' voor 

studenten.Foto: Reuters 

Het huidige contract liep tot eind 2018. Eind vorig jaar vorig jaar werd al besloten om een half jaar extra te nemen voor de 

onderhandelingen. Inmiddels is duidelijk dat ook dat extra half jaar geen akkoord heeft opgeleverd. In een nieuwsbrief over 'open 

access' laat de VSNU vrijdag weten dat het contract opnieuw met zes maanden is verlengd 'om de onderhandelingen meer tijd te 

geven'. 

‘Het gaat over open science, en dat is veel meer dan open access’  Alexander van Boetzelaer, Elsevier 

De VSNU geeft geen toelichting op het besluit over contractverlenging. In de academische wereld valt echter te beluisteren dat Elsevier 

tot nu toe niet bereid is tegemoet te komen aan de wensen ten aanzien van 'open access' van de universiteiten. Hoofdonderhandelaar 

namens de universiteiten Koen Becking zei eerder dit jaar in gesprek met het FD dat de VSNU in principe streeft naar 100% vri je 

toegang tot wetenschappelijke artikelen.  

 

Dure abonnementen  

De Nederlandse universiteiten staan niet alleen in dat streven. Er is een brede beweging in de internationale academische wereld die 

een einde wil maken aan de situatie waarbij wetenschappers alleen via dure abonnementen toegang krijgen tot de tijdschriften van de 

wetenschappelijke uitgevers zoals Elsevier en Springer. 

Zij hebben vorig jaar steun gekregen van Europese instellingen die wetenschappelijk onderzoek financieren, zoals het Nederlandse 

NWO. In het zogenoemde Plan-S kondigden zij aan dat zij vanaf 2020 alleen nog onderzoek financieren dat 'open access' gepubliceerd 

wordt. Inmiddels is de deadline uitgesteld naar 2021. 

 

In het model dat de universiteiten voorstaan betalen de wetenschappers en hun financiers vooraf een bedrag aan de uitgevers om een 

artikel te laten publiceren. Na publicatie heeft iedereen vrije toegang tot het artikel. Volgens de universiteiten en de universitaire 

bibliotheken rekenen de uitgevers veel te hoge bedragen voor de abonnementen. Zij wijzen erop dat Elsevier, de grootste uitgever ter 

wereld met ruim 2500 wetenschappelijke tijdschriften, een winstmarge behaalt van boven de 30%.  

 

Defensief 

In die lezing zou Elsevier zich heel defensief opstellen ten aanzien van 'open access' om zijn verdienmodel zo lang mogelijk te 

beschermen. Een deel van de tijdschriften van Elsevier biedt overigens al wel wel de mogelijkheid om 'open access' te publiceren. Maar 

de academische wereld vindt het te weinig en te duur.  

 

Volgens Alexander van Boetzelaer, executive vice-president strategie bij Elsevier, hangt de verlenging van het contract samen met het 

besluit eind vorig jaar om veel breder te praten dan alleen over 'open access'. 'Het gaat over open science', zegt hij. 'En dat is veel 

meer dan open access. Dan gaat het onder andere ook over het openstellen van de wetenschappelijke data en een andere 

kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijke werk. Partijen hebben meer tijd nodig voor zo'n breed onderwerp.'  

Soms mislukken de onderhandelingen tussen universiteiten en Elsevier. Eerder dit jaar besloot de University of California zijn 

abonnement bij Elsevier niet te verlengen. Ook daar speelde open access een belangrijke rol. Daarmee raakte Elsevier een van zijn 

grotere klanten kwijt. Toen het nieuws bekend werd zakte de koers van het aandeel Relx , het moederbedrijf van Elsevier, met 7%. 

 

 

Universitair en hbo-onderzoek kunnen prima samengaan, maar moeten verschillen (27 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

Twee weken geleden verscheen het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’. De Raad doet hierin aanbevelingen voor een 

sterker, toekomstbestendig stelsel van hoger onderwijs en onderzoek. Volgens AWTI-raadslid Sjoukje Heimovaara, in gesprek met 

ScienceGuide, moeten instellingen zich scherp positioneren om vervolgens, uitgaande van hun eigen kracht, te kunnen samenwerken. 

“Als je wil dat hogescholen en universiteiten dat meer gaan doen, dan moeten ze niet elkaars profiel proberen te benaderen. Dan gaan 

ze elkaar steeds meer beconcurreren en komt de samenwerking juist niet van de grond.” In een opiniebijdrage voor Trouw pleit ook 

Mendeltje van Keulen, lector aan de Haagse Hogeschool en docent aan de Universiteit Leiden, ervoor dat instellingen meer gaan 

samenwerken vanuit hun eigen kracht: universiteiten vanuit hun meer theoretische, hogescholen vanuit hun meer praktijkgerichte 

invalshoek. 

https://fd.nl/economie-politiek/1267951/financiers-wetenschap-bundelen-krachten-tegen-uitgevers
https://fd.nl/economie-politiek/1267951/financiers-wetenschap-bundelen-krachten-tegen-uitgevers
https://fd.nl/ondernemen/1285529/redactie-wetenschappelijk-tijdschrift-verlaat-elsevier
https://fd.nl/ondernemen/1285529/redactie-wetenschappelijk-tijdschrift-verlaat-elsevier
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Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/06/hogescholen-zouden-veel-meer-trots-moeten-uitstralen/  

Artikel Trouw: https://www.trouw.nl/opinie/de-hbo-s-verdienen-meer-waardering-voor-hun-wetenschappelijke-werk~b9eb994b/  

 

 

“Maak van goed onderwijs een academisch specialisme” (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

NRC heeft een opiniestuk gepubliceerd van De Jonge Akademie en het ComeniusNetwerk. Zij pleiten voor een grotere waardering van 

het docentschap op universiteiten. Daar is het nog gebruikelijk medewerkers meer te waarderen omwille van hun onderzoek. Er zouden 

functies moeten worden gecreëerd waarin het geven van onderwijs de hoofdzaak is. 

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/24/maak-van-goed-onderwijs-een-academisch-specialisme-a3964602  

 

 

Industrie moet kansen voor klimaattechnologie verzilveren (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

TNO heeft een ‘white paper’ uitgebracht over de rol die de industrie zou kunnen spelen in de energietransitie. Het paper maakt 

duidelijk dat de industrie niet alleen het voortouw kan nemen in het halen van de doelstellingen van Parijs, maar dat ze hiermee ook 

nieuwe, grote zakelijke kansen voor zichzelf creëert. (Zie ook: ‘Europese Commissie ontevreden over nationale energie- en 

klimaatplannen’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa). 

Nieuwsbericht TNO: https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/6/kansen-voor-industrie-in-energie-en-circulariteit-1/  

White paper TNO: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/mdthlux46f2fysvn5ftzyhwloe  

 

 

VK: Hoe door te gaan met Internationale samenwerking in onderzoek en innovatie? (27 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

In een brief aan de Britse premier adviseert de Britse adviesraad voor WTI, de Council For Science and Technology (CST)) 

over maatregelen die het VK moeten helpen een van de beste plaatsen ter wereld voor onderzoek en innovatie te blijven. CST 

stelt vier actieterreinen voor: coördinatie tussen overheidsinstellingen, communicatie met internationale partners, praktische 

mechanismen ter ondersteuning van samenwerking en het immigratiebeleid. Nauwe samenwerking met de EU wordt als een van de 

hoekstenen van het beleid genoemd. De regering is positief over de aanbevelingen. Ze gaat ze meenemen in een strategie die van het 

VK de meest innovatieve economie ter wereld moet maken tegen 2030. 

Brief met bijlage CST: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808736/CST-letter-on-future-UK-

international_research_and_innovation_collaboration__4_.pdf  

Reactie Britse overheid: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808737/Letter-from-Minister-

Skidmore-to-Council-for-Science-and-Technology.pdf  

 

 

Europese innovatieclusters voor het Internet of Things (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

Een studie uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie (EC) geeft inzicht in de dynamiek, de drijvende krachten, de kenmerken 

en de succesfactoren van innovatieclusters voor het Internet of Things in de EU. Het rapport beschrijft ook wat de EC zou moeten doen 

om deze clusters verder te ontwikkelen. Van de 246 clusters in Europa bevinden zich er 8 in Nederland. Daarmee staat ons land op 

plaats 10 van de EU. 

Rapport EC: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/vyyv56yaclryrhmlze3ya7brsy  

 

 

Noorwegen: Advies voor ingrijpende vernieuwing innovatiebeleid (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019  

Technopolis en Samfunnsøkonomisk hebben een rapport uitgebracht aan de Noorse Onderzoeksraad over de behoeften en 

uitdagingen van het Noorse innovatiebeleid. Het rapport pleit voor een derdegeneratie-innovatiebeleid, dat gericht is op 

maatschappelijke uitdagingen en bijdraagt tot de broodnodige transformatie van de samenleving. 

Nieuwsbericht Forskningspolitikk: https://www.fpol.no/how-high-do-we-have-to-jump-raising-the-ambition-level-in-norwegian-

innovation-policy/  

Rapport: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/h36j473uwbe6h4yoefaboeqvrm  

 

 

https://www.scienceguide.nl/2019/06/hogescholen-zouden-veel-meer-trots-moeten-uitstralen/
https://www.trouw.nl/opinie/de-hbo-s-verdienen-meer-waardering-voor-hun-wetenschappelijke-werk~b9eb994b/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/24/maak-van-goed-onderwijs-een-academisch-specialisme-a3964602
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/6/kansen-voor-industrie-in-energie-en-circulariteit-1/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/mdthlux46f2fysvn5ftzyhwloe
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808736/CST-letter-on-future-UK-international_research_and_innovation_collaboration__4_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808736/CST-letter-on-future-UK-international_research_and_innovation_collaboration__4_.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808737/Letter-from-Minister-Skidmore-to-Council-for-Science-and-Technology.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808737/Letter-from-Minister-Skidmore-to-Council-for-Science-and-Technology.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/vyyv56yaclryrhmlze3ya7brsy
https://www.fpol.no/how-high-do-we-have-to-jump-raising-the-ambition-level-in-norwegian-innovation-policy/
https://www.fpol.no/how-high-do-we-have-to-jump-raising-the-ambition-level-in-norwegian-innovation-policy/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/h36j473uwbe6h4yoefaboeqvrm
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Commissie wil dat Nederland O&I-doelen voor klimaat verduidelijkt (26 juni 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 26 

 
Nederland moet de nationale onderzoeksdoelen op het gebied van klimaat toelichten. Deze zijn nu namelijk onvoldoende 

meetbaar en ongeschikt voor implementatie. Dit is één van de negen aanbevelingen die de Europese Commissie aan 

Nederland geeft voor het nationale energie- en klimaatplan voor 2021-2030. Daarnaast geeft de Commissie Nederland 

bijvoorbeeld ook het advies om een overzicht te maken van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaatdoelen voor 

2030 te behalen. 

 

Nederlandse O&I-doelen voor klimaat   

De Europese Commissie beveelt Nederland aan om de financieringsdoelstellingen en nationale doelen voor onderzoek & innovatie in 

relatie tot de energie-unie in kaart te brengen. Deze zijn nu nog onvoldoende meetbaar. Door concrete beleidsrichtlijnen en 

maatregelen op te stellen kan Nederland de doelstellingen die het zichzelf stelt behalen. Dit staat in de ‘Aanbeveling van de Commissie 

over het ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’ 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10551-2019-INIT/nl/pdf . Daarnaast verzoekt de Commissie Nederland om een 

algemeen overzicht van de investeringsbehoeften die nodig zijn om de klimaat- en energiedoestellingen te halen. 

 

Context 

Lidstaten zijn onder de ‘Verordening inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie’ verplicht om elk jaar een 

tienjarig energie- en klimaatplan op te stellen. De wetgeving verplicht lidstaten ook om actie te ondernemen op de aanbevelingen van 

de Commissie, tenzij zij kunnen motiveren waarom ze het niet doen. De definitieve plannen van dit jaar moeten uiterlijk 31 december 

2019 zijn ingediend. Bij het opstellen van het plan moet de Nederlandse overheid het publiek betrekken. De verordening over de 

energie-unie is onderdeel van het ‘clean planet for all Europeans’-pakket. Vorig jaar bracht de Commissie een langetermijnstrategie uit 

om dit ook daadwerkelijk te bereiken. Onderzoek & innovatie maken deel uit van deze strategie, in Horizon Europe zal bijvoorbeeld 

35% van het budget https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe  naar klimaat gaan. 

 

Meer informatie:  

Publicatie https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10551-2019-INIT/nl/pdf: ‘Aanbeveling van de Commissie over het 

ontwerp van geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan van Nederland voor de periode 2021-2030’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10551-2019-INIT/nl/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EC-investeren-OI-voor-klimaatneutraal-Europa-2050
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10551-2019-INIT/nl/pdf
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Gobal innovation news 

Het succes van lokale en van digitale innovatie-ecosystemen (4 juli 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 4 juli 2019 

Als we het hebben over innovatie-ecosystemen hebben we het doorgaans over lokale systemen. Een goed voorbeeld is het 

innovatie-ecosysteem rondom Volvo in de regio Gotenburg (Zweden), dat wordt beschreven in een rapport van JRC. Dat vertelt ook 

wat de succesfactoren van dit ecosysteem zijn. Een beleidsbrief van het JRC beschrijft hoe systeem- en netwerkanalyse kunnen 

helpen bij het ondersteunen van lokale innovatie-ecosystemen. Naast lokale, heb je ook digitale ecosystemen. Deze worden vaak 

georkestreerd door marktleiders en geven een nieuwe vorm aan industrieën. Een artikel van BCG zet uiteen wat digitale innovatie-

ecosystemen succesvol maakt. 

Aankondiging JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/place-based-innovation-ecosystems-volvo-companies-gothenburg-sweden  

Rapport JRC: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114384/kjna29494enn.pdf  

Beleidsbrief JRC: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/t6dbe7ugjmdw4bax7z4f4yary4  

Artikel BCG: https://www.bcg.com/en-nl/publications/2019/what-does-successful-digital-ecosystem-look-like.aspx  

  

 

"Terughoudendheid richting Chinese studenten, onderzoekers en bedrijven groeit" (27 

juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

China kan militaire topwetenschappers in het westen laten opleiden zonder dat overheden daar tot voor kort iets aan deden. 

Maar dat begint te veranderen. De Amerikaanse regering nam al maatregelen. En nu komt ook Nederland in actie. Een 

meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet actie onderneemt, meldt Nieuwsuur. De overheid zou voor een wettelijk 

toetsingskader moeten zorgen, zodat universiteiten daarmee risicovolle promovendi kunnen weren. “Wij zijn niet naïef en niet 

paranoïde over China”, zegt College van Bestuurslid Rob Mudde van de TU Delft in gesprek met Delta. “De uiteindelijke afweging ligt 

bij wetenschappers die dicht op risicovolle terreinen zitten. Maar de overheid moet kaders stellen, want die zijn nu niet helder genoeg.” 

Een artikel van de Brusselse denktank CEPS (Centre for European Policy Studies) legt uit welke gevaren er allemaal op de loer liggen 

bij een nauwe wetenschappelijke en economische samenwerking met China. Het Centre for European Reform (CER), nog een 

denktank, meent dat de Europese Unie zich (mede) dient te ontwikkelen als een Security Union. Naast vraagstukken als China en 

disruptieve technologieën zou deze zich ook moeten bezighouden met de veiligheidsvraagstukken rondom migratie. 

Nieuwsbericht Nieuwsuur: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2290313-falend-toezicht-op-chinese-militaire-wetenschappers-in-

nederland.html  

Uitzending Nieuwsuur: https://www.npostart.nl/nieuwsuur/23-06-2019/VPWON_1303174  

Artikel TU Delta: https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-wij-zijn-niet-naief-en-niet-paranoide-over-china  

Artikel CEPS: https://www.ceps.eu/5g-and-national-security/  

Artikel CER: https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2019/eus-security-union-bill-health  

Rapport CER: https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_secuinon_21.6.19.pdf  

 

   

VS en VK zakken terug op QS World University Rankings 2020 (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

De VS lijdt het grootste verlies op de wereldwijde ranglijst van universiteiten van de afgelopen 16 jaar, kopt University World News. 

Cambridge daalt naar de laagste plaats ooit op de ranglijst, constateert The Guardian. Beide media denken dat de Angelsaksische 

overheersing van de QS World University Rankings voor altijd voorbij is. Toch bestaat de top 10 van de ranglijst nog bijna geheel uit 

universiteiten uit beide landen, met als enige uitzondering de ETH Zürich (op 6). De opkomst van Azië op de lijst zet onverminderd 

door. Ook de meeste Nederlandse universiteiten doen een stapje terug. Maar niet allemaal. Delft, bijvoorbeeld, stijgt van 52 naar 50. Ze 

is daarmee de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit op de lijst. 

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190621130009586  

Nieuwsbericht The Guardian: https://www.theguardian.com/education/2019/jun/19/cambridge-slips-to-lowest-ever-place-in-world-

university-table  

Nieuwsbericht Emerce: https://www.emerce.nl/wire/sterke-stijging-werkgeversreputatie-internationale-qsranglijst  

Nieuwsbericht HOP / UToday: https://www.utoday.nl/news/67109/twee-nederlandse-universiteiten-in-top-100-qs-ranglijst  

QS World University Rankings 2020: https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020  

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/place-based-innovation-ecosystems-volvo-companies-gothenburg-sweden
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114384/kjna29494enn.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/j37bbxdjxn4mtv4pxynarbaoyh6xqdastzozucnuvdwbod54rk3q/t6dbe7ugjmdw4bax7z4f4yary4
https://www.bcg.com/en-nl/publications/2019/what-does-successful-digital-ecosystem-look-like.aspx
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2290313-falend-toezicht-op-chinese-militaire-wetenschappers-in-nederland.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2290313-falend-toezicht-op-chinese-militaire-wetenschappers-in-nederland.html
https://www.npostart.nl/nieuwsuur/23-06-2019/VPWON_1303174
https://www.delta.tudelft.nl/article/tu-wij-zijn-niet-naief-en-niet-paranoide-over-china
https://www.ceps.eu/5g-and-national-security/
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2019/eus-security-union-bill-health
https://www.cer.eu/sites/default/files/pbrief_secuinon_21.6.19.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190621130009586
https://www.theguardian.com/education/2019/jun/19/cambridge-slips-to-lowest-ever-place-in-world-university-table
https://www.theguardian.com/education/2019/jun/19/cambridge-slips-to-lowest-ever-place-in-world-university-table
https://www.emerce.nl/wire/sterke-stijging-werkgeversreputatie-internationale-qsranglijst
https://www.utoday.nl/news/67109/twee-nederlandse-universiteiten-in-top-100-qs-ranglijst
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2020
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Innovatie-superclusters kun je bouwen, maar dat vergt wel een lange adem (27 juni 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

Een rapport van Engage // Innovate legt uit hoe je, waar dan ook ter wereld, innovatie-superclusters bouwt. Het rapport laat zien 

dat superclusters vooral succesvol worden als ze verankerd zijn in economisch beleid, nationale transformatieplannen en decennialang 

visionair overheidsleiderschap. Landen, regio’s, ecosystemen en clusters zullen hierbij intensief moeten investeren in opleid ing en 

capaciteitsopbouw en allerlei nationale kaders voor de ontwikkeling moeten realiseren. 

Nieuwsbericht Cluster Collaboration: https://www.clustercollaboration.eu/news/new-report-building-innovation-superclusters-

economic-development-21st  

Rapport Engage // Innovate: https://www.engage-innovate.com/reports/building-innovation-superclusters/  

 

 

Canada: Nieuwe fonds voor internationale samenwerking wetenschap (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

De Canadese regering zet zich in om de internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied uit te breiden, inclusief de 

mogelijkheid om deel te nemen aan het grote O&O-programma van de Europese Unie Horizon Europe. Hiervoor zou een fonds worden 

opgericht van 17 miljoen euro. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/canada-eyes-new-funds-and-collaborations-boost-international-

science  

 

 

VS: Overheidsgefinancierd onderzoek bevordert innovatie (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

De regering Trump heeft voor het derde jaar op rij grote bezuinigingen voorgesteld op de financiering van wetenschap. Het Congres 

hield dergelijke voorstellen in de afgelopen twee jaar tegen, maar de toegenomen budgettaire druk zou de weerstand kunnen breken. 

Uit onderzoek blijkt dat dit zeer slecht zou zijn voor de Amerikaanse economie. Bijna een derde van de octrooien in de VS is afhankelijk 

van federale onderzoeksfinanciering. En deze octrooien leveren gemiddeld ook nog eens meer waarde op dan andere octrooien. 

Bovendien zijn de octrooien uit federaal gefinancierd onderzoek vernieuwender. Een paper hierover verscheen afgelopen week in 

Science, een artikel in economentijdschrift Vox. 

Nieuwsbericht Berkeley Engineering: https://engineering.berkeley.edu/2019/06/government-funded-research-increasingly-fuels-

innovation  

Artikel Phys.org: https://phys.org/news/2019-06-government-funded-increasingly-fuels.html  

Paper Science: https://science.sciencemag.org/content/364/6446/1139  

Artikel Vox: https://voxeu.org/article/standing-shoulders-science  

 

 

VS: Deel adviespanels van wetenschapsagentschappen moet weg (27 juni 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 27 juni 2019 

President Donald Trump van de VS heeft federale agentschappen bevolen minstens één derde van hun niet-statutaire 

wetenschappelijke adviescomités te elimineren. Veel van deze agentschappen gebruiken comités als een mechanisme voor contacten 

met de onderzoeksgemeenschap. Een van de betrokken organisaties noemt het besluit “teleurstellend voor iedereen die om ‘evidence 

based’-beleid, wetenschappelijk inzichten of de waarheid geeft.” 

Presidentieel Besluit: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-evaluating-improving-utility-federal-advisory-

committees/  

Nieuwsbericht The Hill: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/kksxyvnv5st7ozh2o4rzugf2w4  

Nieuwsbericht American Institute of Physics: https://www.aip.org/fyi/2019/trump-order-requires-science-agencies-cull-advisory-

panels  

 

 

  

https://www.clustercollaboration.eu/news/new-report-building-innovation-superclusters-economic-development-21st
https://www.clustercollaboration.eu/news/new-report-building-innovation-superclusters-economic-development-21st
https://www.engage-innovate.com/reports/building-innovation-superclusters/
https://sciencebusiness.net/news/canada-eyes-new-funds-and-collaborations-boost-international-science
https://sciencebusiness.net/news/canada-eyes-new-funds-and-collaborations-boost-international-science
https://engineering.berkeley.edu/2019/06/government-funded-research-increasingly-fuels-innovation
https://engineering.berkeley.edu/2019/06/government-funded-research-increasingly-fuels-innovation
https://phys.org/news/2019-06-government-funded-increasingly-fuels.html
https://science.sciencemag.org/content/364/6446/1139
https://voxeu.org/article/standing-shoulders-science
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-evaluating-improving-utility-federal-advisory-committees/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-evaluating-improving-utility-federal-advisory-committees/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/5heysykrq3k22k4ngj2k3xb4lbtkinz6m2proyjsc5rucb5dnfka/kksxyvnv5st7ozh2o4rzugf2w4
https://www.aip.org/fyi/2019/trump-order-requires-science-agencies-cull-advisory-panels
https://www.aip.org/fyi/2019/trump-order-requires-science-agencies-cull-advisory-panels
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Events 

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

Mar, 5 September 2019 

Are you an innovative SME or an innovative organisation and looking for R&D cooperation with international counterparts? 

Have you participated in a Eurostars project or a EUREKA Cluster project in the past? Would you like to talk about the way 

forward and meet future business partners? Please join us at the Eureka Stakeholder conference 'Creating ecosystems for 

innovation' in the DeLaMar Theatre in Amsterdam! 

 

More information and registration 

For more information on the conference, please consult the Eureka Stakeholder conference event page 

https://english.rvo.nl/news/events/eureka-stakeholder-conference-creating-ecosystems-innovation,  where you can also register. 

Participation is free of charge. You can register directly by clicking this link https://www.evite-

sendmail.nl/eureka/eurst_19/web/eurst_19_aanmelden.php  Registration is required for this event. 

 

Watch the Eureka network Dutch Chairmanship https://www.youtube.com/watch?v=bx0qDBrkBp8&feature=youtu.be  video. 

 

More information on Eureka:  

www.eurekanetwork.org: https://www.eurekanetwork.org/  

www.rvo.nl/eureka https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eureka  

 

Programme 

Time Activity 

09:00 - 09:30 Registration  

09:30 - 11:15 Spectacular opening session and Eureka Celebration with: 

 

• Mona Keijzer – State Secretary for Economic Affairs and Climate Policy 

• Constantijn van Oranje – Special Envoy of StartupDelta, future TechLeap.NL 

• ASML and international innovative SMEs  

11:15 - 11:45 Coffee break 

11:45 - 12:45 Interactive group sessions 

 

Work panel session 1: Clusters 

Eureka is engaged in a discussion regarding a new vision, mission and SWOT analysis for 

the Eureka Clusters. After a short introduction about the Cluster concept and the current 

state of Clusters (SWOT analysis), several business representatives will discuss the Cluster 

model for the future. The audience is invited to actively participate in this session.  

 

Work panel session 2: Eurostars 

A new Eurostars programme (2021 – 2027) is in the making. During this session, Eureka 

will discuss the outline of the new programme. A panel of representatives from innovative 

SMEs, policy-makers and knowledge institutes will share their experiences with Eurostars. 

Is there room for improvement? The audience will be asked to make an active contribution 

to this session. 

12:45 - 14:00 Lunch 

14:00 - 14:20 Plenary wrap-up of morning discussions: handing over recommendations to the policy-

makers of Eureka 

14:30 - 15:20 Information sessions on Eureka instruments 

Session 1: Clusters 

Session 2: Eurostars 

Session 3: InnoWide, Joint Investment Readiness Programme, GlobalStars and Eureka 

Network Projects 

15:30 - 17:30 Matchmaking and drinks 

 

 

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' 

https://english.rvo.nl/news/events/eureka-stakeholder-conference-creating-ecosystems-innovation
https://www.evite-sendmail.nl/eureka/eurst_19/web/eurst_19_aanmelden.php
https://www.evite-sendmail.nl/eureka/eurst_19/web/eurst_19_aanmelden.php
https://www.youtube.com/watch?v=bx0qDBrkBp8&feature=youtu.be
http://www.eurekanetwork.org/
https://www.eurekanetwork.org/
http://www.rvo.nl/eureka
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eureka
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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 

 

 

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.  

  

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

BBI JU will present a comprehensive programme of high-level speakers, who will present their ideas through inspiring keynote 

speeches, pertinent panel discussions and parallel sessions. There will be also networking opportunities and a project exhibi tion where 

100 granted projects will present their work. Bringing projects together in one venue with other BBI JU stakeholders, will facilitate the 

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

We welcome all our stakeholders: industry, SMEs, academia, research organisations and policymakers, opinion leaders, EU 

community, BBI JU projects’ participants and bio-based industries community as a whole. 

  

WHERE 

The event will take place at the Egg Congress and Meeting Center https://www.theeggbrussels.com/  in Brussels. 

 

 

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  

  

 

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 5 July 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 5 July 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 5 july 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 

06-09-2019 NEW: Deadline oproep  subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD), 

onderdeel van het programma Partners voor Water (PvW)  Van 1 juli tot en met 6 september 2019, 12:00 uur, is 

de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) weer open. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-

http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
http://bfgo.org/
https://www.bfgo.org/publications/arctic2019/CRA_Arctic_II_feb19.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.interreg2seas.eu/en/content/call-proposals
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
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open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief en 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw  

10-09-2019 Deadline submission OECD Call for applications for funding in 2020 for  Co-operative Research Programme 

(CRP) Biological resource management for sustainable Agricultural Systems for both Fellowship 

applications and Conference applications The deadline to apply is Tuesday 10 September 2019, midnight (Paris 

time). http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/  

 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 5 July 2019. Calls marked with NEW  are newly included in the 

list 

Deadline Call 

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 NEW: Sluiting vooraanmeldingen voor Kennisnetwerkenregeling PIPP - Partnerships for Space 

Instruments & Applications Preparatory Programme. Vooraanmeldingen (initiatieven) dienen voor 3 

september 2019, 14:00 uur CE(S)T bij NSO te zijn aangekondigd. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.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-

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nieuwe-tender-partners-voor-water-1-juli-open?utm_medium=email&utm_campaign=20190702&utm_content=do&utm_source=nieuwsbrief
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/partners-voor-water-pvw
http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten/partnership-abiotische-stress-in-planten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten/partnership-abiotische-stress-in-planten.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten---call-for-proposals/Call+Text_Plantum_1.4_Final.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/partnership-abiotische-stress-in-planten---call-for-proposals/Call+Text_Plantum_1.4_Final.pdf
https://topsectoragrifood.nl/nieuws/oproep-voor-pps-projecten-geopend/
https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf
https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vernieuwingsimpuls/vici/index.html
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-zonmw-open-competitie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-mind/open-mind.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-mind/open-mind.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/open-mind---call-for-proposals/Open+Mind+2019+call+for+proposals.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/open-mind---call-for-proposals/Open+Mind+2019+call+for+proposals.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
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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/  

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 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  

03-09-2019 NEW: Sluiting indiening intentieverklaring voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO   Aanvragen 

voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 

uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html  

03-09-2019 NEW:  Sluiting indiening intentieverklaring voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies TO2   Aanvragen 

voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 

uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html  

04-07-2019 Sluiting indiening Groen III - Een circulair landbouwsysteem in Nederland (NWO) De deadline voor het 

indienen van aanvragen is 4 juli 2019, 14:00 uur (Midden-Europese tijd). 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/groen/groen.html en  

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-

for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf  

05-09-2018 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen NWO Open Competitie ENW – GROOT De deadline voor het 

indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 5 september 2019, om 14.00 uur CE(S)T.  

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

groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html 

05-09-2019 Deadline 1 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

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

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

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

05-09-2019 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  

05-09-2019 NEW: Sluiting indiening project ideeën  voor oproep tot het indienen van publiek-private 

samenwerkingen (PPS) voor de ontwikkeling van humane meetmodellen Subsidieoproep Programma 

Humane meetmodellen. Wij vragen u uiterlijk 5 september 2019 uw onderzoeksidee aan te melden via een 

e-mail aan humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl o.v.v. ‘Aanmelding Humane meetmodellen’ 

http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/  

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 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 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  

11-09-2019 NEW: Deadline voor Open Oproep Ruimte voor talent #3 Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De 

aanvraag kan tot en met woensdag 11 september 2019 worden ingediend via de online aanvraagomgeving 

van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. 

https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_ruimte_voor_talent_3/  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/life-sciences-health/programmas/programma-detail/vitaliteit-levensloop/t/joint-call-for-healthy-ageing/
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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
mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
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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  

01-10-2019 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 Deadline indiening concept note SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)  dinsdag 1 oktober 2019 Sluiting 

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

01-10-2019 NEW: Sluiting indiening volledig voostel voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO   Aanvragen 

voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 

uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html 

01-10-2019 NEW:  Sluiting indiening Volledig voorstel voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies TO2   Aanvragen 

voor haalbaarheidsstudies kunnen tot 3 september 2019, 14:00 uur als intentieverklaring per e-mail worden 

ingediend, via take-off@nwo.nl. Een volledig voorstel kan uiterlijk worden ingediend tot 1 oktober 2019, 14:00 

uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html 

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 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 

05-11-2019 NEW: Sluiting indiening volledige aanvragen voor oproep tot het indienen van publiek-private 

samenwerkingen (PPS) voor de ontwikkeling van humane meetmodellen Subsidieoproep Programma 

Humane meetmodellen Een volledige aanvraag, middels het aanvraagformulier, moet uiterlijk 5 november 

(14.00 uur) 2019 ingediend worden. http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-

meetmodellen/  

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 
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• 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 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 

12-12-2019 NEW: Sluiting indiening volledige voorstellen Kennisnetwerkenregeling PIPP - Partnerships for Space 

Instruments & Applications Preparatory Programme.   De deadline voor het indienen van aanvragen is 

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

financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.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 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 

• 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 
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http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
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  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 5 July 2019. Calls marked with NEW are newly included in the list 

Deadline Call 

Vanaf 16 

mei 2019 

Openstelling EFRO Oost-Nederland  3.1 Slimme CO2-Reductie en 3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten. First 

come, first serve openstelling vanaf 16 mei 2019. Website OP-Oost https://www.op-oost.eu/ en https://op-

oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html  

10-09-2019 Sluiting  voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve) Zuid Nederland: doorlopende indiening 9 april 2019 9.00 

uur tot 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): Zuid Nederland Indiening van 11 juni 2019 9.00 uur tot  

en met 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT haalbaarheid Subsidie 2019 Stichting Noord Nederland Aanvragen is mogelijk tot 10 september 

2019, maar wacht niet te lang met het indienen van je aanvraag. De MIT-subsidie is namelijk populair! 

https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start  

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start
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About the EU office 

The EU office  of Wageningen University & research provides, in close collaboration with Science Group liaison officers, information 

and support on fund raising, proposal writing and project management. The helpdesk can supply you with information on specific 

national and international programmes and funding schemes, best practices and templates.  

 

Rooted in the former EuropaDesk that focused mainly on EU funding mechanisms, the services were broadened to include other 

international funding schemes as well as national and regional subsidies. Our approach is demand-driven. We look for tailor-made 

solutions, liaise with regional and institutional account managers, National Contact Points and EU officers and can support project 

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

The EU office  is committed to provide advice in the whole process from proposal development to project execution and beyond. 

Whether you are looking for consultancy with regard to fund raising and proposal writing, are seeking dedicated support in developing 

(inter)national strategic initiatives, or are looking for advice on legal, financial or other project management related subjects.     

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

Contact point ASG, SSG, RIKILT  0317 486876 Peter.Jongebloed@wur.nl 

Christianne Marcelis  Contact point PSG  0317 480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 
 

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

Reynout.Hana@wur.nl 
 
Rene.vanree@wur.nl  

 
Science Groups Liaison Officers:  

Hans Spoolder Wageningen Livestock Research 0 317-480652 Hans.Spoolder@wur.nl 

Gerda Bakker ASG department 0317-483382 Gerda.bakker@wur.nl 

Annika Dijkstra-Garritsen ASG department 0317-482524 annika.dijkstra-garritsen@wur.nl 

Ruben Spreeuwers ASG department 0317-484814 Ruben.Spreeuwers@wur.nl 

Tender Support Unit ESG 0317-477768 tendersupportunit.esg@wur.nl 

Jos Teunissen AFSG 0317-485313 jos.teunissen@wur.nl  

Marjolein van der Glas AFSG 0317-480471 Marjolein.vanderglas@wur.nl  

Maryvon Noordam  RIKILT 0317-480295 maryvon.noordam@wur.nl 

Annemieke Steenbergen  SSG departement 0317-483729 Annemieke.Steenbergen@wur.nl  

Miranda ten Holder SSG departement 0317-481378 miranda.tenholder@wur.nl  

Luc van Hoof Wageningen Marine Research 0255-564646 Luc.vanhoof@wur.nl 

Christianne Marcelis PSG 0317-480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 

Oscar van Rootselaar SSG department 0317-482266 oscar.vanrootselaar@wur.nl  

Wim van der Poel Wageningen Bio Veterinary Research 0320-238383 Wim.vanderPoel@wur.nl 

Ineke van Driel SSG departement 0317-485656 Ineke.vanDriel@wur.nl 
Judith Battjes Wageningen Economic Research 070-3358188 Judith.battjes@wur.nl  

John Hollands SSG-CDI 0317-486859 John.hollands@wur.nl  
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Disclaimer 

Effort has been made to present all information accurately. However, no liability is accepted for any inclusions or advice given or for 

omissions for the publication. Hyperlinks are provided as a convenience to the user. The EU office is not responsible for the contents of 

any information provided by outside sites through these links. As the information in Subsidy and Innovation News can only be a 

selection, the EU office is happy to receive further and updated information for distribution. Subsidy and Innovation News is an online 

newsletter published at least twenty times a year. The newsletter is published on the International Helpdesk web site 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx. You can register for receiving 

notifications when a new issue is published by sending an email to peter.jongebloed@wur.nl  with ‘Registration for Subsidy and 

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

WUR deeply cares about the protection of your privacy and making our services transparent, personal and trustworthy. Our updated 

privacy policy gives a clear explanation of how we treat your data. 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx
mailto:peter.jongebloed@wur.nl
http://service.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31343431310D31363636350D34363534340D38363439370D300D37363936464430370D310D0D300D3134393731330D372E372E302E31383939320D31

