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HORIZON 2020    

1000th ERC Proof of Concept grant awarded (25 July 2019) 

Source: Website ERC News https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-second-round  

The European Research Council just awarded top-up funding totalling €9.3 million to 62 ERC grant holders via its Proof of 

Concept scheme. The grants will help them explore the commercial or societal potential of their ERC-funded discoveries. This 

latest batch of grants includes the 1000th project to receive Proof of Concept funding since the scheme started in 2011. 

Engineer Miguel González Herráez, based in the University of Alcalá, will manage the milestone project. 

 

Among the greatest challenges in seismology is the sparsity of instrumentation across Earth’s oceans, which cover 70% of its surface. 

Modern seismological instruments, that help anticipate earthquakes and mitigate some of the disastrous consequences of tsunamis, 

are not well adapted to monitor underwater areas (they are generally very expensive and have a short lifetime). Prof González 

Herráez’s project aims to provide a low-cost, permanent solution for sensing seismic activity in remote areas of the ocean. His intention 

is to create a method to retrofit the extensive existing networks of underwater telecommunication fiber optic cables, and transform them 

into powerful seismic sensing arrays. 

 

Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation, said: “Europe excels in turning money into great 

science, but still has to improve its ability to turn excellent science into money and benefits to society. For the past eight years, ERC 

Proof of Concept grants have helped top researchers progress in the world of entrepreneurship. I believe the new European Innovation 

Council will also be able to assist them in their endeavors.” 

The President of the ERC, Professor Jean-Pierre Bourguignon, commented: “This milestone shows once again that many 

researchers spontaneously link frontier research and innovation. ERC-funded research is a long-term investment that lays the 

foundations for the industries and services of the future. The Proof of Concept scheme helps ERC grantees take their discoveries a 

step closer to market or societal issues.” 

 

1000 PoC projects funded 

Proof of Concept (PoC) grants, worth €150,000 each, aim to help researchers explore the commercial or societal potential of their work. 

They can be used in various ways, for example to explore business opportunities, prepare patent applications or verify the practical 

viability of scientific concepts. 

Prof González Herráez’s new project builds on the findings of his previous ERC funded research 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/106011/reporting/en , which developed a new class of sensor arrays using conventional fibre-optic 

cables. The sensors can be used in a wide range of new domains, from biomechanics to smart grids. Having currently narrowed in on 

the field of seismology, he and his team will use a single optoelectronic unit in the onshore end of the fibre optic cable, to monitor a full 

span of 50 km or more, and generate information from thousands of measuring points. The proposed solution could easily allow the 

deployment of a large number of such sensor arrays, particularly in currently unmonitored areas. Another big advantage would be that 

the vast majority of fibre-optic cables used worldwide for communications are suitable hosts for the proposed sensor. The system will 

be first tested in an underwater cable off the coast of Greece (at Pylos, Peloponnese). 

The other 61 awarded projects in this funding round cover a variety of topics: including a process to enable personalised doses of 

medication, an app to test children for synaesthesia (e.g. when a person sees a number as a particular colour), and a tool to 

automatically remove bugs from hardware dataplanes (the infrastructure of a network that carries its traffic). See more examples of 

funded projects https://erc.europa.eu/news-events/magazine/PoC-2019-second-round-highlights . 

 

The new grants were awarded to researchers working in 15 countries: Austria (1 grant), Belgium (3), Denmark (2), Finland (2), France 

(6), Germany (4), Greece (2), Ireland (2), Israel (3), Italy (9), Netherlands (8), Romania (1), Spain (4), Switzerland (5) and the UK (10). 

• List of the 62 grantees by country of host institution https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-

second-round-list-of-selected-researchers.pdf  

 

Proof of Concept (PoC) grants - what is new in 2019. 

PoC grants were created by the ERC’s Scientific Council to complement the range of ERC core grants and other activities, which all 

form part of the EU's Research and Innovation programme, Horizon 2020. An independent review 

https://erc.europa.eu/news/review_praises_erc_poc_scheme shows the funding, available since 2011, has helped ERC-funded 

scientists attract capital to make their research marketable and set up new companies. The budget for the whole 2019 PoC competition 

- which takes place in three rounds - is €25 million. Today's announcement concerns the second funding round of 2019, in which the 

ERC evaluated 132 applications, slightly lower than the 134 evaluated during the first round https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-

2019-first-round. 

To further facilitate the transfer of knowledge gained from ERC funded research to the wider world the ERC recently launched a “Virtual 

Venture Fair https://erc.europa.eu/news-events/magazine/where-erc-funded-researchers-meet-investors ”. It aims to help generate 

connections between ERC PoC funded scientists and specialised investors who can locate necessary finance and support. 

 

 

https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-second-round
https://cordis.europa.eu/project/rcn/106011/reporting/en
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/PoC-2019-second-round-highlights
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-second-round-list-of-selected-researchers.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-second-round-list-of-selected-researchers.pdf
https://erc.europa.eu/news/review_praises_erc_poc_scheme
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-first-round
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-first-round
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/where-erc-funded-researchers-meet-investors
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For potential applicants 

The PoC grant scheme is only open to ERC funded researchers. ERC grantees can apply for funding in one of the three rounds of the 

call every year. Eligible researchers who would like to compete for funding in 2019 have until 19 September 2019 to apply for the last 

round of funding. Visit our website https://erc.europa.eu/funding/proof-concept  for full application details. 

 

 

Groter budget is oplossing voor laag slagingspercentage MSCA (23 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 30 

 
Het voorgestelde budget voor Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) in Horizon Europe moet omhoog om het succes van 

het programma te vergroten, zo stelt LERU, een Europees samenwerkingsverband van universiteiten. Door het budget te 

verhogen, kan het zeer lage slagingspercentage van de Initial Training Networks verbeterd worden. Twee alternatieve 

maatregelen zijn het beperken van het aantal herindieningen voor MSCA-projecten en de duur van de beurzen in te korten.  

 

Groter MSCA-budget vereist 

Het lage slagingspercentage van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ondermijnt het programma, aldus de League of 

European Research Universities (LERU) in een pleidooi voor een hoger budget voor MSCA 

https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-Horizon-

Europe.pdf  onder Horizon Europe. Volgens de groep kan het percentage het best verhoogd worden door het programma aanzienlijk 

meer geld toe te kennen, waardoor excellente voorstellen voor Initial Training Networks (ITN’s) vaker doorgang vinden. Op dit moment 

hebben de ITN’s een succespercentage van slechts 7 à 8%, terwijl een percentage van minstens 15% wenselijk is. Het voorgestelde 

budget van 6,8 miljard is hiervoor bij lange na niet voldoende. Eerder https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-

Programme-for-Research-and-Innovation.pdf  pleitte het samenwerkingsverband ook voor een toename in het MSCA-budget in het 

komend kaderprogramma Horizon Europe. 

 

Herindieningen beperken 

Een alternatief voorstel van de Commissie is om het succespercentage van de ITN’s te verhogen door het aantal hernieuwde 

indieningen te beperken. Dit zal ervoor zorgen dat het aantal niet-succesvolle aanvragen minder wordt, waardoor het 

succespercentage automatisch toeneemt. LERU geeft aan dat deze optie niet de voorkeur heeft. Mocht de Commissie dit toch willen 

invoeren, dan adviseert LERU om de binnenkomende aanvragen voor de netwerken net zoals ERC voorstellen te categoriseren: 

A) Boven de drempel: geschikt voor financiering 

B) Boven de drempel: niet meteen geschikt voor financiering, maar herindiening is mogelijk 

C) Onder de drempel: niet geschikt voor financiering en herindiening is niet mogelijk gedurende 2 jaar 

 

Enkel de aanvragen die boven de drempel scoren, kunnen – bij afwijzing – later nogmaals ingediend worden. Na een afwijzing krijgen 

aanvragers de gelegenheid hun voorstel te herzien, wat tot hogere kwaliteit moet leiden. Om de aanvragers van feedback te voorzien 

moeten ze na beoordeling een evaluatierapport krijgen waarin duidelijk staat omschreven waarom hun aanvraag tot categorie A, B of C 

is gerekend. 

 

Duur van subsidies verminderen 

Een ander voorstel van de Commissie is om de duur van de standaard beurs van 540 researcher months terug te brengen naar 360, 

waardoor met hetzelfde geld meer ITN’s kunnen worden opgericht. LERU heeft haar bedenkingen bij deze maatregel, omdat het de 

impact van het programma drastisch zal verminderen. Met een netwerk van 360 researcher months zal het namelijk een grote uitdaging 

worden om dezelfde mate van impact te genereren. Bovendien zal deze maatregel financieel niet tot veel voordelen leiden; de kosten 

voor trainingen, management en communicatie zullen immers per netwerk gelijk blijven. 

 

Context 

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

sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf  valt onder het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het kent beurzen 

toe aan talentvolle onderzoekers en heeft als doel om mobiliteit tussen landen en sectoren aan te moedigen. Het programma bestaat 

uit verschillende acties, waaronder de Initial Training Networks die zich specifiek richten op partnerschappen tussen 

onderzoeksopleidingen en doctorale programma’s. Behalve ITN’s bespreekt LERU in het statement ook andere aspecten van MSCA, 

waaronder synergiën, evaluaties en MSCA-postdocs. 

https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-Horizon-Europe.pdf
https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-Horizon-Europe.pdf
https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation.pdf
https://www.leru.org/files/LERUs-Views-on-the-9th-Framework-Programme-for-Research-and-Innovation.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/sites/mariecurie2/files/msca-marie-sklodowska-curie-action-factsheet_0_1.pdf
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Meer informatie 

Publicatie https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-

Horizon-Europe.pdf:  LERU’s views on Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA) in Horizon Europe 

 

 

Horizon 2020 workprogrammes 2020 officially published by EC (17 July 2019) 

Source: Website EC  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-

documents;programCode=H2020 

  

The Horizon 2020 Work Programs for 2020 have been officially published.  Please find here the link where you can access and 

download the Work Programs.  

  

Hopefully we will have many interesting and successful proposals developed for the calls 2020!  

 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020 

 

 

EU-budget 2020: Raad niet eens met EC-voorstel Horizon 2020 (15 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 29 

 
De Raad is het niet eens met het voorstel van de Commissie om in het laatste jaar van de huidige begroting 13,2 miljard te 

investeren in Horizon 2020. In plaats daarvan stellen zij voor om het programma van 12,8 miljard te voorzien. Wel is de Raad 

het eens met het voorgestelde budget van 2,8 miljard voor het Erasmus+ programma.  

 

Minder geld naar Horizon 2020 

De Raad van de Europese Unie https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-1/en/pdf is van mening dat het 

budget voor het laatste jaar van Horizon 2020 413 miljoen lager moet zijn dan de Commissie voorstelde. De Commissie 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Budget-2019-goedgekeurd-123-miljard-naar-Horizon-2020-en-28-naar-Erasmus  had voorgesteld om 

13,2 miljard van het MFK uit te geven aan het laatste jaar van het Horizon 2020 programma. De Raad is het hier niet mee eens en stelt 

een budget van 12,8 miljard voor. Daarentegen is de Raad het wel eens met het voorstel van de Commissie om 2,8 miljard euro te 

reserveren voor het Erasmus+ programma.    

 

Context 

De Commissie heeft in juni 2019 een conceptbegroting gemaakt voor 2020. Dit betreft de laatste EU- begroting binnen het meerjarig 

financieel kader van 2012-2020, waaronder ook de budgetverdeling voor het laatste jaar Horizon 2020 en Erasmus+ valt. Het 

Parlement moet nog positie innemen over de conceptbegroting van de Commissie; naar verwachting zal het dit in het najaar van 2019 

doen. Daarna kunnen de Commissie, het Parlement en de Raad van start gaan met de finale onderhandelingen over de exacte 

budgetverdeling.  

 

Meer informatie 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-1/en/pdf: Council position on the draft general 

budget of the European Union for the financial year 2020 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-2/en/pdf  Council position on the draft general 

budget of the European Union for the financial year 2020 – Detailed changes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-Horizon-Europe.pdf
https://www.leru.org/files/Publications/LERU%E2%80%99s-views-on-Marie-Sk%C5%82odowska-Curie-Actions-MSCA-in-Horizon-Europe.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=H2020
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-1/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Budget-2019-goedgekeurd-123-miljard-naar-Horizon-2020-en-28-naar-Erasmus
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-1/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10919-2019-ADD-2/en/pdf
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Deze 3 factoren maken elk H2020-project tot een succes!’ (9 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 28 

 
Consortia met een ervaren coördinator, een hoog aantal topuniversiteiten en een hoog aantal partners uit West-Europa 

hebben een positieve invloed op de kansen voor projectfinanciering in Horizon 2020. Dit stellen wetenschappers van de 

Universiteit Utrecht en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in een gezamenlijke studie. Verder is het 

opvallend dat een hoger aantal universiteiten in een consortium tot een lager slagingspercentage leidt. 

 

3 factoren voor succes   

Consortia-gerelateerde factoren zoals het in de gelederen hebben van een ervaren coördinator, een hoog aantal topuniversiteiten en 

een hoog aantal West-Europese partners vergroten de kansen op projectfinanciering uit Horizon 2020. Wetenschappers van de Utrecht 

Universiteit en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) hebben in een studie onderzocht welke factoren leiden tot 

succes bij projectaanvragen in Horizon 2020. Zo concluderen ze onder andere dat criteria voor excellentie doorslaggevender zi jn bij 

succesvolle aanvragen dan factoren zoals cohesie, inclusie en widening. Het is dus vooral zaak om op zoek te gaan naar excellente 

partners. Maar let op: een te hoog aantal partners in een consortium leidt juist weer tot een lagere kans voor projectfinanciering, aldus 

de onderzoekers. 

 

Context 

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Utrecht Universiteit en de Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

(FFG) en zij hebben voor hun bevindingen projectaanvragen in de H2020 pijler Societal Challenges geanalyseerd. De geïdentificeerde 

succesfactoren kunnen gebruikt worden door beleidsmedewerkers en bijvoorbeeld National Contact Points bij het geven van advies 

over Europese projectaanvragen. Nederlandse kennisinstellingen wisten in 2018 een hoog slagingspercentage te behalen in H2020-

projecten. 

 

Meer informatie:  

Publicatie https://era.gv.at/object/document/4817/attach/What_factors_explain_application_success_in_H2020_logo.pdf: What factors 

explain application success in H2020? 

 

 

Joint Call 2019: SUSFOOD2 and CORE Organic Cofund Pre-Announcement: “Towards 

sustainable and organic food systems” (9 July 2019) 

Source: Website SUSFOOD2 http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/joint-call-2019-susfood2-and-core-

organic-cofund/  

There is an urgent need for change of food systems on land and sea to contribute to a sustainable future.  

In order to support R&I in this regard, the ERA-NETs SUSFOOD2 and CORE Organic Cofund (SF/CO) build a network with 21 funding 

bodies from 18 countries/regions committing 9.485.000 € to launch a Joint Call for transnational research. 

This Joint Call was initiated under the premise that attaining secure food and nutrition supply in the future will require a transition from 

current linear food production, to sustainable, cyclical oriented systems (on land and sea) that also respond to consumers demand for a 

diverse, healthy, safe and attractive diet.  

 

NOTE PJ: The Netherlands is not joining this call so there is no funding available for Dutch partners! 

 

The proposals must create an added value for sustainable and organic food systems in line with the objectives of both ERA-NETs. The 

applicants are encouraged to follow multi-actor, multi-disciplinary and system approach in context of the call topics: 

Topic 1: Resource-efficient, circular and zero-waste food systems  

Topic 2: Diversity in food from field to plate  

Topic 3: Mild food processing 

Topic 4: Sustainable and smart packaging 

 

More info on the Joint Call can be found here: Pre-Announcement: 

http://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/SF_CO_2019_Joint_Call_Pre-Announcement.pdf  

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Hoog-slagingspercentage-Nederland-Horizon-2020
https://era.gv.at/object/document/4817/attach/What_factors_explain_application_success_in_H2020_logo.pdf
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/joint-call-2019-susfood2-and-core-organic-cofund/
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/joint-call-2019-susfood2-and-core-organic-cofund/
http://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/SF_CO_2019_Joint_Call_Pre-Announcement.pdf
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> Joint call 2019 Pre-Announcement  http://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/SF_CO_joint_call_2019_1pager_final.pdf   

(one page poster) 

The official Call announcement will be launched 2nd September 2019! 

 

More information, including call documents, on the SUSFOOD2 http://susfood-db-era.net/main/node/29334  or CORE Organic 

http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/joint-call-2019-susfood2-and-core-organic-cofund/ website. 

  

 

2,2 miljard euro voor ERC in 2020 (9 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 28 

 
In 2020 heeft de ERC 2,2 miljard euro tot haar beschikking om uit te geven aan excellent onderzoek. Het is het grootste budget 

dat de ERC ooit heeft gehad voor blue-sky research. Met het geld kunnen tot wel 1100 onderzoekers worden ondersteund. 

Ook kan het geld gebruikt worden om zo’n 8000 onderzoeksmedewerkers in dienst te nemen voor ERC-gefinancierde 

onderzoeksprojecten. 

 

Budget van 2,2 miljard 

Er is 2,2 miljard euro beschikbaar voor de European Research Council (ERC) om uit te geven aan excellent onderzoek in 2020, zo is 

vastgesteld in het ERC-werkprogramma voor 2020 https://erc.europa.eu/news/erc-2020-work-programme . Dit is het grootste jaarlijkse 

budget ooit dat de ERC sinds haar oprichting heeft gehad voor blue-sky research. Met het geld kan de ERC zo’n 1100 excellente 

onderzoekers ondersteunen. Daarnaast kunnen hiermee naar schatting zo’n 8000 onderzoeksmedewerkers, zoals postdoctorale 

onderzoekers en PhD-studenten, binnen de ERC-onderzoeksteams gefinancierd worden. Desondanks blijven volgens Dr. Jean-Pierre 

Bourguignon, directeur van de ERC, grote investeringen nodig op het gebied van onderzoek, wil Europa kunnen concurreren op 

wereldniveau.  

 

Context 

De European Research Council werd in 2007 opgericht en heeft als taak om excellente onderzoeksprojecten te financieren. De ERC 

maakt deel uit van het Horizon 2020-programma en heeft in de periode 204-2020 een totaal budget van 13 miljard. Er zijn vier soorten 

ERC-beurzen: Starting, Consolidator, Advanced en Synergy. In het ERC-werkprogramma voor volgend jaar staat een voorlopig 

tijdschema voor de oproepen van de beurzen. De oproep voor de Starting Grant wordt op 17 juli verwacht, de oproep voor de Synergy 

Grant op 18 juli. 

 

Meer informatie 

Persbericht ERC: zie volgende artikel 

 

 

ERC plans for 2020: More than €2.2 billion for Europe's excellent researchers (5 July 

2019) 

The ERC is announcing its biggest ever annual injection of funding in blue-sky research. €2.2 billion will be made available in 

2020 to support some 1,100 top researchers. As in previous years, most of the funding (61%) is earmarked for early- to mid-

career scientists and scholars. The funding will in also support jobs for an estimated 8,000 postdoctoral researchers, PhD 

students and other research staff employed in ERC-funded teams. 

Established by the ERC Scientific Council, the work programme for the coming year has been adopted today by the European 

Commission. 

The President of the ERC, Professor Jean-Pierre Bourguignon, commented: 

“I am pleased that the ERC 2020 Work Programme will allow for funding the research of over a thousand excellent scientists who 

believe that Europe is the best place to follow their scientific curiosity. However, our continent hosts much more top talent with a wealth 

of creative ideas to bring to life. If Europe is serious about being a real powerhouse for science and innovation, major investment in R&I 

is needed, notably in blue sky research via the European Research Council.” 

 

Besides adjustments to the recently re-introduced Synergy Grant, the ERC Scientific Council decided to align the ceilings of the 

amounts that applicants can request to cover extraordinary costs exceeding the normal grant ceilings of Starting, Consolidator and 

http://projects.au.dk/fileadmin/ingen_mappe_valgt/SF_CO_joint_call_2019_1pager_final.pdf
http://susfood-db-era.net/main/node/29334
http://projects.au.dk/coreorganiccofund/news-and-events/show/artikel/joint-call-2019-susfood2-and-core-organic-cofund/
https://erc.europa.eu/news/erc-2020-work-programme
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Advanced Grants. Previously, Advanced Grant applicants could request up to €1 million in additional funding, while Starting and 

Consolidator Grant applicants could request up to €500 000 and €750 000 respectively. The ceiling is now €1 million for all of the three 

grants, while it remains €4 million for Synergy Grant. This decision aims to better reflect the actual costs of doing research across 

scientific disciplines especially when it comes to major experimental and field work costs. 

 

How and when to apply for ERC grants 

The work programme published today includes a tentative calendar of grant competitions. The Starting Grant call is scheduled to open 

on 17 July 2019, and the Synergy Grant call on 18 July 2019. [calendar https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/call-

announcement-calendar_0.jpg ] 

 
Read the Work Programme: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf  

 

About the ERC  

The European Research Council, set up by the European Union in 2007, is the premiere European funding organisation for excellent 

frontier research. Every year, it selects and funds the very best, creative researchers of any nationality and age, to run projects based in 

Europe. It offers four core grant schemes: Starting, Consolidator, Advanced and Synergy Grants. With its additional Proof of Concept 

grant scheme, the ERC helps grantees to bridge the gap between their pioneering research and early phases of its commercialisation. 

To date, the ERC has funded over 9,000 top researchers at various stages of their careers, and over 50,000 postdocs, PhD students 

and other staff working in their research teams. The ERC strives to attract top researchers from anywhere in the world to come to 

Europe. Key global research funding bodies, in the United States, China, Japan, Brazil and other countries, have concluded special 

agreements to provide their researchers with opportunities to temporarily join ERC grantees' teams. 

The ERC is led by an independent governing body, the Scientific Council. The ERC's President is Professor Jean-Pierre Bourguignon. 

The overall ERC budget from 2014 to 2020 is more than €13 billion, as part of the Horizon 2020 programme, for which European 

Commissioner for Research, Innovation and Science Carlos Moedas is responsible. 

 

  

https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/call-announcement-calendar_0.jpg
https://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/call-announcement-calendar_0.jpg
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf
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Horizon Europe 

Consultatie implementatie Horizon Europe (31 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 31 

 
U kunt nu uw mening geven over de implementatie van Horizon Europe. De open consultatie van de Commissie is 

beschikbaar tot en met 15 september. 

 

Consultatie nu open 

De Commissie heeft een consultatie geopend over de implementatie van Horizon Europe. U kunt tot en met 15 september uw mening 

geven over hoe Horizon Europe het best geïmplementeerd kan worden. De Commissie heeft een bijbehorende oriëntatie 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf  op de implementatie 

van Horizon Europe gepubliceerd, die als leidraad voor de consultatie dient.  

 

Context 

In parallel loopt een consultatie over het strategisch plan https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-

Europe-nu-open  van Horizon Europe, dat richting moet geven aan de werkprogramma’s van het Europese onderzoeksprogramma. 

Deze nieuwe consultatie over de implementatie van Horizon Europe richt zich daarentegen op de regels, processen, systemen, 

documenten en richtlijnen van het programma. De input op de consultatie zal meegenomen worden in de co-design sessies tijdens de 

R&I Days. De resultaten van de consultatie zullen na september beschikbaar gesteld worden. 

 

Meer informatie:  

Consultatie Commissie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation: Horizon Europe Co-design – 

Implementation 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-

survey_en.pdf: Orientations towards the Implementation Strategy of the research and innovation  framework programme Horizon 

Europe web open consultation 

 

 

Geef uw feedback over partnerschappen (31 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 31 

 
De impact assessments voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd 

op de website van de Commissie. U kunt hier tot en met 27 augustus feedback op geven. 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/comm/he-implementation-strategy-survey_en.pdf
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Impact Assessments partnerschappen gepubliceerd 

De impact assessments voor de 13 voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen onder Horizon Europe zijn gepubliceerd. 

Hieronder vallen o.a. de partnerschappen voor high performance computing, schone luchtvaart en innovatieve gezondheid. De 

Commissie geeft belanghebbenden vier weken de tijd om feedback https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnersh

ip te geven. 

 

Context 

De Commissie heeft in het kader van het strategisch planningsproces https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-

Horizon-Europe-nu-open  voor Horizon Europe een voorstel gepubliceerd voor alle partnerschappen onder het toekomstige 

onderzoeksprogramma. De partnerschappen van Horizon 2020 zijn door de Commissie geëvalueerd en teruggebracht tot 44 

partnerschappen, waaronder 13 geïnstitutionaliseerde partnerschappen (Artikel 185 en 187-initiatieven). 

 

Meer informatie:  

Portaal Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnersh

ip: Published initiatives 

 

 

Vijf Nederlanders in mission boards (30 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 31 

 
De Commissie heeft de samenstelling van de vijf mission boards bekendgemaakt. Daaronder zijn vijf Nederlanders 

geselecteerd, die aan vier van de vijf missies zullen gaan meedenken.  

 

Leden mission boards bekend 

De Commissie heeft haar selectie voor de mission boards gepubliceerd 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-

mission-boards_072019.pdf . In vier van de vijf mission boards zitten Nederlandse leden. Bekend was al dat Cees Veerman, voormalig 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorzitter zou worden van de missie voor bodemgezondheid en voedsel. Johan 

Bouma, emeritus hoogleraar bodemkunde aan de Wageningen Universiteit (WUR) zal zich ook bij deze mission board voegen. 

Daarnaast is Hein Pieper, vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, geselecteerd voor de missie klimaatverandering, inclusief 

maatschappelijke transformatie. Prof. Regina Beets-Tan, hoofd radiologie bij het Nederlands Kanker Instituut, maakt deel uit van de 

mission board kanker. Boyan Slat, oprichter van The Ocean Cleanup zal mee gaan denken over die missie gezonde oceanen, zeeën, 

kust- en binnenwateren. 

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, waarvoor momenteel een open consultatie gaande is. De leden van de mission boards 

zullen met het kennisveld in gesprek gaan tijdens de R&I Days in Brussel op 24-26 september.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-

mission-boards_072019.pdf: Geselecteerde leden mission boards 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives_en?topics=All&stage_type=PLANNING_WORKFLOW&type_of_act=All&feedback_status=All&keywords=partnership
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
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/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Registratie-voor-RI-Days-nu-mogelijk
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf
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Universiteiten willen minstens 120 miljard voor Horizon Europe (25 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 30 

 
Europese verenigingen van universiteiten doen gezamenlijk een oproep naar de Europese instellingen om het budget van 

Horizon Europe aanzienlijk te vergroten. Dit is nodig om de grote ambities van het programma te ondersteunen en om 

cruciale maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen. Organisaties en instellingen kunnen de oproep ondersteunen 

door een handtekening te plaatsen.  

 

Cruciale rol onderzoek en innovatie 

15 Europese verenigingen, waaronder de European University Association (EUA), League of European Universities (LERU) en The 

Guild, roepen de Europese instellingen op om het budget van Horizon Europe te verhogen naar minstens 120 miljard euro. In een 

gezamenlijke oproep 

https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf  benadrukken ze 

de belangrijke rol van grensoverschrijdend onderzoek en innovatie in het oplossen van maatschappelijke problemen zoals 

klimaatverandering, het verzekeren van de publieke gezondheid & welzijn en het verbeteren van de Europese concurrentiepositie. Een 

verhoging van het budget van Horizon Europe geeft bovendien het juiste signaal af om publieke en private investeringen in onderzoek 

en innovatie aan te jagen. 

 

Wil jouw organisatie de oproep ook ondersteunen? 

Andere Europese en nationale organisaties en instellingen kunnen hun steun betuigen door de oproep te ondertekenen. Dit kan door 

per mail contact op te nemen met EUA. Vermeld in je mail de naam van je organisatie en de naam van een contactpersoon. De 

definitieve lijst van handtekeningen zal begin september worden gepubliceerd. 

 

Context 

De Commissie heeft bij aanvang een budget van 94 miljard voorgesteld voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe. Het Europees 

Parlement wil het budget echter verhogen naar 120 miljard, wat overeenkomt met de eis van de universiteiten. Ook Neth-ER en haar 

leden https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/page/Horizon%20EUrope_web.pdf  hebben gepleit voor een budget van 

minstens 120 miljard. De Raad heeft nog geen positie ingenomen over het budget, zij zullen eerst onderhandelen over de totale 

Europese begroting voor de periode van 2021-2027 alvorens ze een positie innemen over het budget van specifieke programma’s 

zoals Horizon Europe. 

 

Meer informatie 

Publicatie EUA 

https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf: Seize our 

Common Future: Joint Call for an Ambitious Horizon Europe Budget 

Position Paper Neth-ER 

https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf: Neth-ER Positon 

Paper on Horizon Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf
mailto:research@eua.eu
https://www.neth-er.eu/sites/default/files/uploads/page/Horizon%20EUrope_web.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/joint%20call%20for%20an%20ambitious%20horizon%20europe%20budget.pdf
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Mazzucato: missie-gedreven onderzoek vraagt om andere manier van denken (9 juli 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 28 

 
Missie-gedreven onderzoek vereist een andere rol van de burger en overheid en een andere vorm van financiering. In haar 

tweede rapport benadrukt Mazzucato dat er een nieuwe manier van denken nodig is om missies als nieuwe onderzoeksvorm 

in Horizon Europe tot een succes te maken en geeft zij zeventien aanbevelingen die moeten bijdragen aan een geslaagde 

opzet van missies. 

 

Missies als andere vorm van wetenschap 

Missies zijn een andere manier van onderzoek doen: ze vereisen samenwerking van meerdere sectoren en overstijgen bestaande 

disciplines. Om de missies in Horizon Europe tot een succes te maken zullen de burgers en overheid daarom een andere rol moeten 

innemen en zal de vorm van onderzoeksfinanciering moeten veranderen. Dat blijkt uit het rapport Governing Missions in the European 

Union https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-

issue2_072019.pdf  van professor Mariana Mazzucato waarin zij zeventien aanbevelingen formuleert voor de implementatie van 

missies. Zij heeft zich gericht op het beantwoorden van de volgende drie vragen: 

1. hoe kunnen burgers betrokken worden bij de missies; 

2. hoe kunnen publieke organisaties het best worden voorbereid om de missie te implementeren; 

3. hoe kan de financiering van de missies worden geoptimaliseerd. 

 

Grotere rol voor de burger  

Missies kunnen niet top-down worden geïmplementeerd, maar vereisen de inzet en creativiteit van de burger. Daarom moeten burgers 

worden betrokken bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de missies. Het raadplegen van burgers kan via formele 

consultaties, maar ook door de dialoog aan te gaan met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties. Door ruimte te bieden aan de 

ervaringen van de burger kan deze een grotere rol hebben bij de implementatie en evaluatie van missies.  

 

Verandering van mentaliteit bij overheid 

In tegenstelling tot de gangbare manier van onderzoek, waarin er oplossingen voor problemen worden ontwikkeld, hebben missies de 

ambitie om de samenleving te veranderen en vorm te geven. Dit vraagt om een andere manier van denken bij en andere vormen van 

ondersteuning van overheden. Verschillende sectoren en overheidsinstellingen zullen veel meer met elkaar samenwerken, waarbij er 

een overkoepelende vorm van coördinatie benodigd is. Overheden zullen ook anders moeten gaan denken over het nemen van risico’s 

en het maken van fouten. Daarnaast zullen zij andere vormen voor het evalueren van onderzoek moeten ontwikkelen, waarin er ruimte 

moet zijn voor permanente evaluatie. 

 

Andere financieringsvormen 

Missies zullen een reeds onderzoeksactiviteiten beslaan, van fundamenteel onderzoek naar het introduceren van innovatieve ideeën 

op de markt. Mazzucato benadrukt dat deze mix aan activiteiten andere financieringsvormen vereist. Afhankelijk van de 

onderzoeksactiviteit zou de financieringsvorm bijvoorbeeld een beurs, het kopen van aandelen of een lening kunnen zijn. Verder zullen 

publieke en private investeringen gecoördineerd moeten worden om de financiering van missies te optimaliseren. Daarbij is het ook 

nodig om de Europese en nationale financiering op elkaar af te stemmen. 

 

Context 

In december 2017 werd professor Mazzucato benoemd als speciaal adviseur van Carlos Moedas, Europees commissaris voor 

Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, om invulling te geven aan het idee van missie-gedreven onderzoek. In het kader hiervan 

presenteerde zij al vijf criteria waar een missie aan moet voldoen. De Commissie heeft deze overgenomen in het uiteindelijke voorstel. 

Missies zijn een nieuw onderdeel van Horizon Europe. De missie-gedreven aanpak moet bijdragen aan een grotere impact van 

onderzoek en innovatie op de samenleving.  

 

Meer informatie:  

Publicatie professor Mazzucato 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf : 

Governing Missions in the European Union 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Mazzucato-Vijf-criteria-voor-missies-KP9-1
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_mazzucato-report-issue2_072019.pdf
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Commission launches work on major research and innovation missions for cancer, 

climate, oceans and soil (5 July 2019) 

Source: Website EC https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-

climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en  

Today, Commissioner for Research, Science and Innovation Carlos Moedas officially launched the work on five major European 

research and innovation missions that will be part of Horizon Europe, the next EU research and innovation programme. Inspired by the 

Apollo 11 mission to put a man on the moon, the European R&I missions aim to deliver solutions to some of the greatest challenges 

facing our world, such as cancer, climate change, healthy oceans, climate-neutral cities and healthy soil and food. 

At the occasion of the Informal Council for Research Ministers in Helsinki, Finland, Commissioner Moedas announced the appointment 

of five prominent experts to chair the mission boards, which will propose targets and timelines to design the specific missions. 

Also today, Professor Mariana Mazzucato, Special Advisor for Mission Driven Science and Innovation to Commissioner Moedas, 

presented a new report: Governing Missions in the European Union’ https://ec.europa.eu/info/publications/governing-missions-

governing-missions-european-union_en , which sets out what it takes to make missions a success. 

 

Commissioner Moedas said: 

I am excited to see the mobilisation of such high-profile people to help us solve our generation’s biggest challenges through research 

and innovation missions. The missions will be in good hands with the commitment, drive and leadership that these outstanding 

individuals will bring. The new report from Professor Mazzucato, who has already been such a decisive source of inspiration, will give 

us further insights into how we make the missions a success. 

 

Professor Mariana Mazzucato said: 

Mission-led thinking is a bold strategic approach, and it is encouraging that the European Commission has adopted this strategy in its 

five major research missions. But we should beware that without new capabilities and financing structures, missions will not reach their 

full potential. We need to reimagine government in the 21st century for missions to be successful. Public trust in the Government is low 

across Europe. It is up to public institutions to reform and put societal challenges at the heart of decision-making. Citizen engagement 

in this process is key. 

 

Mission Board Chairs* 

The Commission is establishing five ‘mission boards’. Their first deliverable will be to propose concrete targets and timelines for each 

mission by the end of 2019. They will be chaired by the following outstanding individuals who will contribute with their experience, 

authority and credibility:  

1. Ms Connie Hedegaard, former European Commissioner for Climate Action, for the mission on ‘Adaptation to Climate Change 

including Societal Transformation’ 

2. Professor Harald zur Hausen, Nobel Prize Laureate in Physiology or Medicine, for the mission on ‘Cancer’ 

3. Mr Pascal Lamy, former Trade Commissioner and Director-General of the World Trade Organisation, for the mission on 

‘Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters’ 

4. Professor Hanna Gronkiewicz-Waltz, former Mayor of Warsaw, for the mission on ‘Climate-Neutral and Smart Cities’ 

5. Mr Cees Veerman, former Dutch Agriculture Minister, for the mission on ‘Soil Health and Food’.    

*official membership is subject to finalisation of internal procedures. 

 

Governing missions in the European Union 

In her new report, Professor Mariana Mazzucato presents recommendations on three essential elements to deliver impactful missions 

in the European Union: How to engage citizens in missions; how to ensure that public organisations are optimally equipped to 

implement missions; and how to optimise finance and funding for missions. 

 

Background 

As part of the EU's next long-term budget for 2021-2027, the Commission proposed on 7 June 2018 http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-18-4041_en.htm  the next EU research and innovation programme Horizon Europe with a proposed budged of €100 billion. 

In April 2019, the Council of the European Union and the European Parliament reached a political agreement on the programme on the 

basis of which the Commission has started preparing Horizon Europe’s implementation. 

 

Missions are one of the main novelties of Horizon Europe. By addressing important societal challenges, such as cancer and climate 

change, through ambitious but realistic research and innovation activities, they will make clear to citizens how the EU can make a real 

difference in their lives and in society as a whole. They boost the impact of EU-funded research and innovation by mobilising 

investment and EU wide efforts around measurable and time-bound goals around issues that affect citizens’ daily lives.  

The current five mission areas were identified during the negotiations of the Horizon Europe programme. To narrow down the five broad 

mission areas, the Commission is appointing a mission board for each area. By the end of 2019, the mission boards will identify the first 

possible specific missions, with a concrete target and timeline. The boards will discuss with citizens, stakeholders and experts from 

Member States at the first European Research and Innovation Days https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en  in Brussels from 24 to 26 September. 

 

Each mission board will consist of 15 experts, including the chair. Following a selection process, which produced over 2100 

applications, the five mission boards will be composed of creative and highly motivated experts from a wide range of backgrounds, 

including academics, innovators, civil society, industry, finance and end-users. The Commission expects to announce the full 

composition of the mission boards by the end of July 2019. 

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://ec.europa.eu/info/publications/governing-missions-governing-missions-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/governing-missions-governing-missions-european-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
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The European Commission, through Commissioner Moedas, invited Professor Mazzucato to draw up strategic recommendations on the 

implementation of missions to maximise the impact of Horizon Europe. The new report ‘Governing Missions in the European Union’ 

includes recommendations on how to involve civil society and engage citizens in the innovation chain; how new modes and processes 

in the public sector can unleash creativity, enhance synergies and foster innovation ecosystems; and how public financing can crowd-in 

and galvanize other forms of investment.  

 

Professor Mazzucato’s first report for Commissioner Moedas, called ‘Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union’ 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en set out the 

main characteristics of mission-oriented research and innovation: 

• Bold, inspirational, with wide societal relevance; 

• Targeted, measurable, and time-bound; 

• Ambitious, but realistic R&I actions; 

• Cross-disciplinary, cross-sectoral and cross-actor innovation; 

• Drive multiple, bottom-up solutions. 

 

Professor Mariana Mazzucato currently holds the Chair in the Economics of Innovation and Public Value at University College London 

(UCL). She is founder and director of UCL’s new Institute for Innovation and Public Purpose https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-

purpose/home. Her research covers the relationship between financial markets, innovation and economic growth. 

 

 

  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5b2811d1-16be-11e8-9253-01aa75ed71a1/language-en
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/home
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/home
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Other International subsidy news 

 

 

GlobalStars - Oproep Singapore (10 juli 2019) 

Bron: website RVO Subsidies https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-

europa/globalstars-oproep-singapore  

Oproep aan Nederlandse organisaties om een gezamenlijk R&D-projectvoorstel in te dienen met één of meerdere partners in 

Singapore. 

De oproep geldt voor alle technologiegebieden, waarbij de oproepende instanties vooral projectvoorstellen hopen te ontvangen die zich 

richten op: 

• Slimme mobiliteit en logistiek (Smart Mobility and Logistics) 

• Geavanceerde productie (Advanced Manufacturing) 

• Medische technologie (Medical Technologies) 

 

Data en budget 

Opening call 10 juli 2019 

Sluiting call 26 september 2019, 17:00 uur 

Maximale subsidie per project € 350.000 

Totale budget call € 950.000 

Indienen projectvoorstel 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient u uw aanvraag in voor 26 september 2019, 17:00 uur bij zowel Eureka, RVO.nl 

als in Singapore. 

Alle partners moeten het Eureka Projectformulier ondertekenen. Dit kunt u niet digitaal doen. U moet het formulier uitprinten, 

ondertekenen en scannen. Het gescande formulier dient u vervolgens in. 

 

1. Internationale aanvraag 

Het consortium dient het internationale projectvoorstel in bij Eureka. Het internationale projectvoorstel bestaat uit: 

• Internationaal Eureka projectformulier https://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form  (ondertekend door 

alle partners) 

• Annex B – Project plan Singapore (pdf): 

https://www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Singapore%20EUREKA%20Call%20Text%20-%20Anex.pdf  

Uw aanvraag stuurt u naar: globalstars@eurekanetwork.org, met als onderwerp 'GlobalStars Singapore Call 2019'. 

 

2. Aanvraag in Nederland 

Om in aanmerking te komen voor nationale subsidie dient u een nationaal projectvoorstel bij ons in. De nationale aanvraag bestaat uit: 

• Aanvraagformulier Internationaal Innoveren – GlobalStars 

• Internationaal Eureka projectformulier (ondertekend door alle partners) 

• Annex B – Project plan Singapore 

• Modelbegroting 

• Modelsamenvatting 

• Getekende samenwerkingsovereenkomst/consortium agreement (deze bijlage mag u ook in een later stadium aanleveren). 

U dient in via mijn.rvo.nl https://mijn.rvo.nl/globalstars. Hier vindt u alle benodigde formulieren. 

 

3. Aanvraag in Singapore 

Om in Singapore voor subsidie in aanmerking te komen dient uw Singaporese partner een nationale aanvraag in bij Enterprise 

Singapore. Uw partner kan een uitgebreide instructie vinden in de Call Text Global Stars Singapore. U vindt deze bij Meer informatie. 

 

Meer informatie 

Meer informatie vindt u in: 

• Factsheet GlobalStars Singapore (pdf): 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/06/Factsheet%20GlobalStars%20Singapore.pdf  

• Call tekst GlobalStars Singapore: https://www.eurekanetwork.org/content/call-proposals-between-singapore-uk-

netherlands-belgium-and-denmark  

• Publicatie Staatscourant GlobalStars Singapore: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38576.html  

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa/globalstars-oproep-singapore
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa/globalstars-oproep-singapore
https://www.eurekanetwork.org/eureka-project-application-form
https://www.eurekanetwork.org/sites/default/files/Singapore%20EUREKA%20Call%20Text%20-%20Anex.pdf
mailto:globalstars@eurekanetwork.org
https://mijn.rvo.nl/globalstars
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/06/Factsheet%20GlobalStars%20Singapore.pdf
https://www.eurekanetwork.org/content/call-proposals-between-singapore-uk-netherlands-belgium-and-denmark
https://www.eurekanetwork.org/content/call-proposals-between-singapore-uk-netherlands-belgium-and-denmark
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-38576.html
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National subsidy news  

Subsidieronde ‘Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van 

preventie en bestrijding’ geopend (1 augustus 2019) 

Bron: Website ZoMw  Actueel Nieuws  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-infectieziekten-

kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestr/  

De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023) is geopend. Het doel van het 

programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken 

van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door 

infectieziekten. 

 
Het doel van deze subsidieoproep 

• Het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten; 

• Het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies; 

• Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere 

maatschappelijke/sociale aspecten 

In deze oproep kan financiering worden aangevraagd voor onderzoek binnen de pijlers 1 en vier van de programmatekst: 

(1) Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie; 

(4) Ziekten te voorkomen met vaccinatie. 

 

Aandachtsgebieden 

Het onderzoek moet vallen binnen minstens één van de aandachtsgebieden (II) tot en met (V), zoals beschreven in de 

programmatekst: 

(II) Diagnostiek, monitoring en surveillance, 

(III) Interventies: preventie en behandeling, 

(IV) Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook sociale wetenschappen een plaats 

hebben in de projecten 

(V) Opkomende onderzoeksmethodieken. 

 

Webinar 

Op 29 augustus 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur vindt er een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep. Een webinar is 

een online bijeenkomst. Tijdens deze webinar krijgt u als potentiële aanvrager informatie over de subsidieoproep en is er de 

gelegenheid vragen te stellen aan het programmateam. 

U kunt zich aanmelden voor de webinar door een e-mail te sturen naar Infectiousdisease@zonmw.nl 

 

Meer informatie 

• subsidieoproep 'Infectieziekten: kennisontwikkeling, interventies en evaluatie van preventie en bestrijding'. U leest 

daar ook de samenvatting van de subsidieoproep: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-

subsidieoproepen/detail/item/infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestrijding/  

• over het programma Infectieziektebestrijding 3 2019 -2023: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/  

• over het thema Infectieziektebestrijding: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/gezondheidsbescherming/infectieziektebestrijding/  

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestr/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieronde-infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestr/
mailto:Infectiousdisease@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/infectieziekten-kennisontwikkeling-interventies-en-evaluatie-van-preventie-en-bestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/infectieziektebestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/infectieziektebestrijding/
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Sport en bewegen: 8 nieuwe onderzoeksprojecten (1 augustus 2019) 

Bron: Website ZonMw  Actueel Nieuws https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sport-en-bewegen-8-nieuwe-

onderzoeksprojecten/   

Op onze vraag naar concrete onderzoeksvoorstellen over onderwerpen als topsport, bewegen en vitaliteit, maar ook de kracht 

van sport bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen ontvingen we 51 projectideeën. Daarvan zijn 20 uitgewerkt tot 

een subsidieaanvraag. In deze tweede subsidieronde van het Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zijn 8 projecten 

gehonoreerd voor ruim 5,4 miljoen euro in totaal, waarvan een project van de WU. 

 

In deze subsidieronde, waarin samenwerking tussen onderzoek en praktijk centraal staat, lag de focus op de thema’s: 

• Beter presteren 

• Een leven lang bewegen 

• De waarde(n) van sport 

• Data science in relatie tot sport- en beweegonderzoek 

 

De projecten in een notendop 

• Engaging socially vulnerable adults through sports: A research to understand and increase the societal impact of sport dat 

zich richt op de maatschappelijke waarde van sport voor kwetsbare groepen. In 4 living labs wordt met het aanbieden van 

sportprogramma’s eraan gewerkt dat deze mensen meer grip op hun leven krijgen. 

Project van Universiteit Wageningen 

• Calibrating Inclusive Sporting Encounters over het organiseren van sportactiviteiten voor sociaal kwetsbare groepen omdat 

hun deelname achterblijft bij andere groepen. 

Project van Universiteit Utrecht 

• Resilient athletes: A multidisciplinary personalized approach gaat over de veerkracht van sporters met als doel dat sporters de 

fysieke en mentale stressfactoren waar ze aan bloot staan aan kunnen. 

Project van Rijksuniversiteit Groningen 

• Een leven lang bewegen via eHealth; optimalisering van gebruik en effecten richt zich op het in beweging brengen van 

mensen die te weinig bewegen zoals chronisch zieken, laag opgeleide volwassenen en ouderen. 

Project van Open Universiteit Nederland 

• A smartphone based, titrated exercise solution for patients with Parkinson’s disease in daily life gaat mensen met de ziekte 

van Parkinson via apps en sensoren op een smartphone helpen om langdurig een actieve leefstijl te onderhouden. 

Project van Radboudmc 

• Tailored Injury Prevention in Adapted Sports over sportblessurepreventie op maat voor mensen met een beperking. 

Project van Amsterdam UMC 

• WheelPower: wheelchair sports and data science push it to the limit over hoe het vermogen van atleten in een rolstoel 

geoptimaliseerd kan worden om hun wedstrijdprestatie te verbeteren. 

Project van UMC Groningen 

• My Little Moves: Ideal 24-hour movement patterns in the early years werkt aan het in kaart brengen van het optimale 

beweegpatroon voor de groei en ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen. 

Project van VU medisch centrum 

 

De projecten starten voor het einde van het jaar en hebben een looptijd van 4 jaar. In het najaar zijn de projecten met een volledige 

samenvatting te vinden op de ZonMw-website. 

 

Meer informatie 

• Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017-2020: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-

bewegen/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/  

• Sport en Bewegen: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/  

• Kennisagenda Sport en Bewegen: 

https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Nationale_Kennisagenda_Sport_en_Bewegen.pdf  

 

 

Take-off phase 1 is open (25 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 

Take-off phase 1 is open and deadline is September 3rd. In the last round, 4 out of 6 projects were successfully  granted and 

CVC supported them in the process of acquisition of those grants. Now a new call is out and it would be good to share this 

within our scientific community.    

 

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. 

Waarvoor 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sport-en-bewegen-8-nieuwe-onderzoeksprojecten/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/sport-en-bewegen-8-nieuwe-onderzoeksprojecten/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/programmas/programma-detail/onderzoeksprogramma-sport-en-bewegen-2017/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/sport-en-bewegen/
https://www.zonmw.nl/uploads/tx_vipublicaties/Nationale_Kennisagenda_Sport_en_Bewegen.pdf
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 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). 

 

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 ondersteuning neem contact op met de stafafdeling Corporate Value Creation (CVC): Gionata Leone 

gionata.Leone@wur.nl en / of  Suraj Jamge suraj.jamge@wur.nl 

 

Voor meer informatie over voorwaarden, 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 

 

 

Samenwerking China (NSFC) (25 juli 2019) 

Bron: Website NWO onze Financieringsinstrumenten  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-

sgw.html  

NWO en NSFC nodigen consortia van Nederlandse en Chinese onderzoekers 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-china-nsfc---

call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+China-The+Netherlands+%28NSFC%29+2019.pdf, in samenwerking met 

maatschappelijke partners uit de publieke of private sector, om onderzoeksvoorstellen in te dienen op het gebied van 

verstedelijking en veranderingen in demografie. 

 

NWO en NSFC zullen meerjarig programmeren in het thema "Verstedelijking". Nederland en China kunnen profiteren van elkaars 

sterktes om grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van stedelijk onderzoek aan te gaan. Deze samenwerking heeft veel 

toegevoegde waarde voor zowel Nederland als China.  

Ondanks een afname in de groei van de bevolking, gaat het proces van verstedelijking in rap tempo door vanwege economische en 

demografische redenen. Tegelijkertijd wordt de ruimte voor verstedelijking ingeperkt door nationaal beleid. De uitdaging voor beide 

landen is hoe steden veilig, inclusief, veerkrachtig en duurzaam kunnen worden gemaakt.  

Dit vereist een nieuwe stedelijke onderzoeksagenda om de theoretische en empirische evidence-base te creëren voor sociale 

innovaties die leiden naar de doelen gesteld in de call for proposals, zoals betaalbare woningen, toegankelijkheid van banen en 

diensten, het welzijn van bewoners, en veilig en betrouwbare toegang tot vereisten zoals water en energie. 

 

Voor wie 

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennisketenbrede consortia bestaande uit minimaal de volgende personen: 

• een senior onderzoeker van een Nederlandse onderzoeksinstelling, die optreedt als Principal Investigator aan Nederlandse 

zijde; 

• een senior onderzoeker die optreedt als Principal Investigator aan Chinese zijde; 

• medeaanvragers uit meerdere Nederlandse en Chinese instellingen; 

• een maatschappelijke partner, uit de publieke of private sector, zoals een lokale overheid of bedrijf. 

Zie hoofdstuk 3.1 voor de precieze eisen met betrekking tot de samenstelling van het consortium. 

 

Wat aanvragen 

Er zullen maximaal 2 projecten worden gefinancierd. 

Bij NWO kan per project 1 miljoen euro worden aangevraagd. Het budget dat bij NWO wordt aangevraagd dient te worden opgesteld 

conform de modules. De volgende modules zijn beschikbaar voor deze Call: 

1.  Personele kosten 

2. Materieel 

3. Valorisatie/Impact 

4. Internationalisering. 

Bij NSFC kan RMB 4 miljoen worden aangevraagd per project.  

 

Wanneer 

De deadline voor deze Call for Proposals is 19 september 2019, 14:00 CEST (NWO)/ 20 September, 16:00 CST (NSFC). 

Aanvragen dienen zowel bij NWO als bij NSFC te worden ingediend, door respectievelijk de Nederlandse en Chinese Principal 

Investigator. 

 

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

financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html  
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https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-china-nsfc---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+China-The+Netherlands+%28NSFC%29+2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
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Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Ecologie & Noordzee (23 juli 2019) 

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

wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---

thema-ecologie--noordzee.html  

Deze call for proposals https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwa/nwa-

thema-ecologie-en-noordzee---call-for-proposal/NWA_ENZ_def_NL.pdf roept kennisinstellingen en andere geïnteresseerde 

partijen op tot het ontwikkelen van onderzoeksprojecten gericht op kennisbehoeftes rond de interactie tussen ecologie en de 

fysieke aspecten van windparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. De consortia werken inter- en transdisciplinair 

met betrokkenheid van de gehele kennisketen. 

 

Het doel van het programma Ecologie en Noordzee is om ketenbreed kennis te ontwikkelen over de specifieke interactie tussen 

ecologie en de fysieke aspecten van windmolens en -parken en een handelingsperspectief te bieden voor beleid, implementatie en 

praktijk. Het programma richt zich op cruciale wisselwerkingen en mogelijke knelpunten zoals interacties tussen windturbines en vogels 

of vleermuizen en effecten op de draagkracht van het ecosysteem. Het bieden van hard substraat en bodemrust zijn voorbeelden van 

wisselwerkingen die ecologische kansen bieden. 

 

Voor wie 

Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de brede kennisketen is vertegenwoordigd. 

 

Wat aanvragen 

De minimum aan te vragen NWO-bijdrage per voorstel is 600.000 euro, de maximum NWO-bijdrage is 750.000 euro. Aanvragen 

hebben een minimale looptijd van 2 jaar en een maximale looptijd van 3 jaar. Budget kan worden aangevraagd voor de volgende 

modules: Personele kosten, Materiële kosten, Investeringen, Kennisbenutting; Internationalisering en Money follows Cooperation. 

 

Wanneer 

De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-

wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html  

 

 

Toekenningen NWO Open Competitie – SGW (19 juli 2019) 

Bron: Website NWO  Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-sgw.html  

NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan 41 onderzoekers financiering toegekend vanuit de NWO Open 

Competitie - SGW. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder 

thematische randvoorwaarden. 

Elke aanvraag kon een budget van maximaal 750.000 euro bevatten. NWO ontving van 279 onderzoekers vooraanmeldingen. Daarvan 

hebben 138 aanvragers een volledige aanvraag ingediend. Uiteindelijk krijgen 41 projectvoorstellen financiering. 

Over NWO Open Competitie - SGW 

 

De Open Competitie van SGW heeft als doel om excellent vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek te bevorderen met een primair 

sociaalwetenschappelijke of geesteswetenschappelijke onderzoeksvraag en probleemstelling. Onderzoekers kunnen financiering 

aanvragen voor verschillende typen onderzoek: kleine of grote onderzoeksprojecten, voor individuele projecten of voor 

onderzoeksgroepen. Het onderzoek kan een disciplinair, interdisciplinair of domeinoverstijgend karakter hebben en kan gericht zijn op 

internationale samenwerking tussen onderzoekers en/of onderzoeksgroepen. 

 

De WUR heeft 2 projecten toegekend gekregen: 

Transparantie als transformationeel in globaal bestuur? De casus klimaatverandering Dr. Aarti Gupta (WUR) - Assessing the 

Transformative Effects of Transparency in Global Governance: The Case of Climate Change 

Het klimaatakkoord van Parijs vraagt landen transparantie te bieden over hun klimaatbeleid. Aangenomen wordt dat transparantie 

verantwoording beter mogelijk maakt, vertrouwen tussen landen vergroot, en daarmee ambitieus klimaatbeleid stimuleert. Maar is dat 

wel zo: heeft transparantie die potentie, en zo ja, onder welke condities? TRANSGOV analyseert deze urgente vraag. 

 

Opschaling van duurzame voedselproductie in Brazilië Dr. Myanna Lahsen (WUR) - Transformations to sustainable food 

production in the Brazilian Cerrado: The cultural politics and potential of scaling up biodiversity-sustaining agriculture 

Dit onderzoek analyseert materiële, informationele, politieke en sociaal-culturele factoren die verschillende landbouwsystemen 

bevorderen, met als doel het identificeren van kansen en uitdagingen voor het opschalen van duurzamere landbouwproductie. Deze 

kennis stuurt vervolgens de co-creatie van gewenste trajecten naar duurzaamheidsgerichte scenario’s in de Braziliaanse savanne. 

 

Overzicht van alle toegekende financieringen (op alfabetische volgorde van de hoofdaanvrager) vind je hier:  

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-sgw.html  

 

 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwa/nwa-thema-ecologie-en-noordzee---call-for-proposal/NWA_ENZ_def_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwa/nwa-thema-ecologie-en-noordzee---call-for-proposal/NWA_ENZ_def_NL.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-sgw.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/toekenningen-nwo-open-competitie-sgw.html


 

 

 

 20 

NWO-domein TTW harmoniseert tarieven met NWO per 1 januari 2020 (18 juli 2019) 

Bron: Website NWO  Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-domein-ttw-harmoniseert-tarieven-met-nwo-per-

1-januari-2020.html  

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) hanteert per 1 januari 2020 dezelfde tarieven in haar 

financieringsinstrumenten als de andere domeinen binnen NWO. De omschrijving en eisen aan budgetposten worden dan 

aangepast aan de NWO-standaarden. Het doel van deze wijziging is de eenduidigheid van financieringsinstrumenten binnen NWO 

verder te vergroten. 

 

De nieuwe tarieven https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen  gelden voor voorstellen die worden ingediend in 

calls die na 1 januari 2020 gepubliceerd worden, of op die datum ingaan in het geval van het Open Technologieprogramma. Deze 

maatregel betekent dat TTW, net als de andere domeinen binnen NWO, de eindeprojectvergoeding zal hanteren. Dit houdt in: 

• onderzoekers ontvangen per jaar van aanstelling 1 maand extra vergoeding ten opzichte van huidige TTW-tarieven; 

• deze is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan WW of verlenging; 

• financiering van projectverlenging door TTW en declareren van WW-lasten is niet langer mogelijk. 

 

Implementatie 

Op basis van afspraken uit het verleden vergoedt TTW nu WW-kosten op declaratiebasis. Deze werkwijze en tarieven gelden tot en 

met 31 december 2019, daarna worden de integrale NWO-tarieven met eindeprojectvergoeding gehanteerd. In de komende periode 

wordt uitgewerkt hoe deze veranderingen worden geïmplementeerd in de financieringsinstrumenten. Het doel en het karakter van deze 

instrumenten blijven daarbij behouden. Meer informatie volgt zodra deze beschikbaar is. 

 

Open Technologieprogramma 

De calltekst voor het Open Technologieprogramma https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/open+technologieprogramma  vanaf 2020 inclusief de wijziging van de tarieven zal begin november alvast 

worden gepubliceerd op deze website. Het totale budget voor het Open Technologieprogramma, dat per 2019 is opgehoogd naar 26 

miljoen euro per jaar, wordt niet aangepast naar aanleiding van deze maatregel. 

 

Achtergrondinformatie 

• Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/salaristabellen/akkoord-

bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008/Akkoord+bekostiging+wetenschappelijk+onderzoek+2008  

 

 

NWO-Veni van 250.000 euro voor 166 onderzoekers (16 juli 2019) 

Bron: Website NWO  Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-veni-van-250.000-euro-voor-166-

onderzoekers.html   

NWO heeft 166 veelbelovende jonge wetenschappers een Veni-financiering van maximaal 250.000 euro toegekend. Hiermee 

kunnen de laureaten gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen. 

De Veni-laureaten gaan onder andere onderzoek doen naar de mogelijkheden van een spraak-prothese die hersenactiviteit direct 

vertaalt naar verstaanbare spraak, de wijze waarop bliksem zich in de atmosfeer ontwikkelt, het gebruik van 3D printtechniek om 

complexe weefselverbindingen te reconstrueren, de vraag hoe hersenen van moeder en kind synchroniseren en hoe deze 

synchronisatie verstoord kan raken en het geheim achter hoe hoogbejaarden nadelige gezondheidseffecten van bloedkanker 

voorkomen. 

 

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1151 onderzoekers een ontvankelijk 

onderzoeksvoorstel in voor financiering. Daarvan zijn er nu 166 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 14%. 

De aanvragen werden door middel van peer review beoordeeld door externe deskundigen uit de betreffende vakgebieden. Met deze 

Veni-ronde is een totaalbedrag van 41,5 miljoen euro gemoeid. 

 

In het overzicht met toekenningen staan de namen van alle laureaten en korte samenvattingen van hun onderzoeksprojecten 

(Nederlands en Engels). 

• Toekenningen Veni 2019: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/vernieuwingsimpuls/toekenningen-veni-

2019.html  

 

Vanuit de WUR zijn de volgende acht projecten in de prijzen gevallen: 

De wijsheid van planten: blokkeer de nooduitgang van pathogenen om de efficiëntie van antibiotica te herstellen 

Dr. C.M. (Carla) Araya-Cloutier, WUR – Laboratorium van Levensmiddelenchemie 

Bacteriën kunnen antibiotica overleven door ze uit hun cellen te pompen. Gestreste planten produceren stoffen die deze pompen 

blokkeren. Om de efficiëntie van antibiotica te herstellen, zullen onderzoekers pompblokkers in gestreste planten identificeren en hun 

werking bestuderen met behulp van innovatieve computersimulaties. 

 

Bouwen aan duurzame C1-routes in een bacterie  

Dr. N.J.H.P. (Nico) Claassens, WUR - Laboratorium voor Microbiologie 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-domein-ttw-harmoniseert-tarieven-met-nwo-per-1-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-domein-ttw-harmoniseert-tarieven-met-nwo-per-1-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/salaristabellen/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008/Akkoord+bekostiging+wetenschappelijk+onderzoek+2008
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/salaristabellen/akkoord-bekostiging-wetenschappelijk-onderzoek-2008/Akkoord+bekostiging+wetenschappelijk+onderzoek+2008
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-veni-van-250.000-euro-voor-166-onderzoekers.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-veni-van-250.000-euro-voor-166-onderzoekers.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/vernieuwingsimpuls/toekenningen-veni-2019.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/vernieuwingsimpuls/toekenningen-veni-2019.html
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Methanol en andere ‘1-koolstof (C1) moleculen’ zijn ideale grondstoffen voor de productie van biochemicaliën en biobrandstoffen. 

Helaas kunnen geschikte micro-organismen voor biotechnologische productie, zoals Escherichia coli, niet groeien op deze 

grondstoffen. De onderzoeker gaat E. coli hiervoor vele genetische mutaties voor 1-koolstof consumptie ‘inbouwen’ en uitzoeken welke 

mutaties belangrijk zijn. 

 

Booming of blooming? De toekomst van meren in een veranderende wereld 

Dr. A.B.G. (Annette) Janssen, WUR 

Algenbloei verandert meren in een giftige soep. Waarom kunnen we ze niet voorkomen? Dit onderzoek bestudeert de interactie tussen 

omgeving en maatschappij om nieuwe oplossingen te vinden die algenbloei voorkomen. Deze oplossingen helpen ons om het water in 

onze meren weer gezond te maken.  

 

Omgevingscomputermodellen zijn mensenwerk 

Dr. ir. L.A. (Lieke) Melsen, WUR - Wageningen University & Research 

Geef verschillende personen hetzelfde recept, het uiteindelijke gerecht zal anders smaken. Hetzelfde geldt voor computermodellen 

voor omgevingsvoorspellingen. Verschillende modelleurs zullen bijvoorbeeld verschillende Rijnafvoer voorspellen ten gevolge van 

klimaatverandering, zelfs als zij hetzelfde model gebruiken. Dit onderzoek zal deze verschillen zichtbaar maken en verminderen door 

beslissingen van modelleurs te analyseren. 

 

Testen die zich automatisch aan het monster aanpassen 

Dr. G.IJ. (Gert) Salentijn, WUR - Wageningen University & Research 

Bij voedselveiligheid of klinisch onderzoek geldt in toenemende mate: meten is weten. Het liefst zou je dit overal zelf kunnen doen. 

Maar zou je weten wat je moet meten, en hoe? De onderzoeker gaat ‘slimme’ tests ontwikkelen die zich automatisch aanpassen aan 

het geteste monster, voor een betrouwbaar resultaat. 

 

Als een vis in het water 

Dr. L (Lysanne) Snijders, WUR - Dierwetenschappen  

Veel wilde dieren zien hun omgeving voortdurend veranderen, zo ook vissen die in tropische rivieren leven. Hoe lukt het ze om toch 

genoeg eten te vinden? De onderzoekster zal via veldexperimenten testen welke individuele en sociale eigenschappen een sleutelrol 

spelen. 

 

Het Gastheer-parasiet supergenoom: een onbenutte bron voor ziekteresistentie veredeling  

Dr. M.G. (Mark) Sterken, WUR - Wageningen University & Research 

De huidige plantenveredeling beschouwt ziekteresistentie als de uitkomst van een eenvoudige gen-om-gen relatie tussen gastheer en 

parasiet. Hierdoor is de benutte genetische basis voor resistentieveredeling in moderne gewassen extreem smal. Het supergenoom 

concept gaat uit van een complexe, graduele co-evolutie van genetische netwerken als basis voor nieuwe vormen van ziekteresistentie. 

 

Begrip van de barrières voor genetische uitwisseling in hybride planten 

Dr. C.J. (Charles) Underwood, WUR – Plant Breeding 

Door hybridisatie met wilde soorten kunnen gewassen verbeterd worden. Tomaten kunnen hybriden maken met wilde soorten, maar de 

uitwisseling van genetisch materiaal tussen deze soorten wordt onderdrukt. Het doel van dit onderzoek is het begrijpen van de 

barrières tussen plantensoorten, om innovatieve manieren voor de veredeling van gewassen te stimuleren. 

 

Vernieuwingsimpuls 

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Veni is gericht op excellente onderzoekers 

die onlangs gepromoveerd zijn. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te 

dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op 

basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het 

onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. 

 

Feiten en cijfers Veni-ronde 2019 

Aantal (ontvankelijke) voorstellen: 1151 

Verdeling v/m bij aanvragers: 553 vrouw, 598 man 

Aantal toekenningen (honoreringspercentage): 166 (14%) 

Verdeling v/m bij honoreringen: 93 vrouw, 73 man 

Honoreringspercentage vrouwen: 17% 

Honoreringspercentage mannen: 12% 

 

 

Akkoord voor nieuw programma Infectieziektebestrijding (15 juli 2019) 

Bron: Website ZonMw Actueel Nieuws  https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/akkoord-voor-nieuw-programma-

infectieziektebestrijding/  

Het ministerie van VWS heeft het ZonMw-programmavoorstel ‘Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023)’ goedgekeurd. Het 

programma is een vervolg op het programma Infectieziektebestrijding dat van start ging in 2014. 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/akkoord-voor-nieuw-programma-infectieziektebestrijding/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/akkoord-voor-nieuw-programma-infectieziektebestrijding/
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Doel van het programma 

Het programma heeft als doel het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en 

versterken van de kennisinfrastructuur, om hiermee substantieel bij te dragen aan het verminderen van het aantal (ernstig) zieke 

mensen door infectieziekten. Het programma onderscheid daarbij vijf pijlers: 

1. Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie, met focus op migratie & reizen en ouderen; 

2. Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek, preparedness en response; 

3. One Health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren); 

4. Ziekten te voorkomen met vaccinatie; 

5. Multimorbiditeit; combinatie van infectieziekte met andere (infectie of niet-infectie)ziekte. 

 

Daarnaast heeft het programma 5 aandachtsgebieden: 

   l. Epidemiologie, transmissie en fundamenteel onderzoek 

  ll. Diagnostiek, monitoring en surveillance; 

 lll. Interventies: preventie en behandeling; 

 lV. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie; 

  V. Opkomende onderzoeksmethodieken; 

 

Voor uitgebreide informatie over de inhoud en doelstellingen van het programma verwijzen wij u naar de programmatekst 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Programma_IZB3_definitief_juni_2019.pdf. 

 

Budget en subsidieoproep 

Het programma Infectieziektebestrijding heeft een looptijd van 4 jaar en een budget van 13,3 miljoen euro. De eerste subsidieoproep 

van dit programma wordt begin augustus 2019 verwacht. Houd de subsidiekalender in de gaten voor deze oproep. 

 

Meer informatie 

• lees de nieuwe programmatekst 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Programma_IZB3_definitief_juni_2019.pdf  

• over het nieuwe programma Infectieziektebestrijding 3 https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-

resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/  

 

 

Nieuw-PEPSci programma zet verbinding astronomie en aardwetenschappen voort (15 

juli 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nieuw-pepsci-programma-zet-verbinding-astronomie-

en-aardwetenschappen-voort.html  

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft besloten het PEPSci-programma voort te zetten met 

2,24 miljoen euro. Dit programma over planeten verbindt de disciplines aardwetenschappen en astronomie succesvol met 

elkaar. Op 26 september 2019 is er een voorbereidende workshop voor het hele veld. 

 

Het Planetary and ExoPlanetary Science (PEPSci) programma is in 2013 opgezet ter versterking van het planeet- en exoplaneet-

onderzoek in Nederland. In 2018 evalueerde een externe internationale commissie het programma, en loofde de kwaliteit van 

onderzoek en de netwerkfunctie. De twee adviestafels astronomie en aardwetenschappen van het NWO-domein ENW reageerden 

naar het domeinbestuur toe positief op het evaluatierapport. 

 

Met deze verlenging kan NWO een call uitwerken voor twee onderzoeksthema's met ieder vier nieuwe projecten. PEPSci-II zal een 

coherent en interdisciplinair onderzoeksprogramma en netwerk zijn, dat op een bottom-up manier wordt vormgegeven. Op 26 

september 2019 organiseert NWO een bijeenkomst over de invulling van het programma. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in 

multidisciplinaire samenwerking op het gebied van planeet- en exoplaneet onderzoek, zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te 

nemen. NWO denkt dan aan disciplines zoals aardwetenschappen, astronomie, chemie en biologie; iedere onderzoeker met interesse 

in planeetonderzoek is welkom. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Programma_IZB3_definitief_juni_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Gezondheidsbescherming/Programma_IZB3_definitief_juni_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/infectieziektebestrijding-3/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nieuw-pepsci-programma-zet-verbinding-astronomie-en-aardwetenschappen-voort.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nieuw-pepsci-programma-zet-verbinding-astronomie-en-aardwetenschappen-voort.html
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In voorbereiding op de workshop zal NWO deelnemers vragen een 'Expression of Interest' in te dienen. Meer informatie over de vorm 

en inhoud hiervan volgt binnen enkele weken. Als u op de hoogte wilt blijven, stuur dan een mail aan pepsci@nwo.nl 

 

 

Natuurkunde/v wordt verbreed naar nieuw vrouwen Bèta & Techniek programma (12 juli 

2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/natuurkunde-v-wordt-verbreed-naar-nieuw-vrouwen-

beta--techniek-programma.html  

In bèta en technische disciplines is het aantal vrouwen op wetenschappelijke posities laag. NWO lanceert eind 2019 een 

stimuleringsfonds Bèta en Techniek om meer vrouwelijke wetenschappers voor deze wetenschappen in Nederland te 

behouden. Dit nieuwe fonds bouwt voort op het Natuurkunde/v-programma. Het Natuurkunde/v-programma stopt na 2019. 

 

Ruim 13 jaar geleden werd het FOM/v-stimuleringsprogramma ingesteld om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden voor de 

Nederlandse fysica. Na de NWO-transitie is dit succesvolle programma ongewijzigd voortgezet als NWO Natuurkunde/v-

stimuleringsprogramma. Er zijn in deze periode bijna 50 aanvragen gehonoreerd, variërend tussen persoonsgebonden postdoc-posities 

en overbruggingssubsidies. Dat het programma succesvol is blijkt uit het feit dat circa 80% van de laureaten na afronding van hun 

project nog steeds actief is in de academische natuurkunde onderzoekswereld in Nederland. Menig laureaat heeft met de 

Natuurkunde/v-beurs een betere uitgangspositie kunnen opbouwen en zo zelfstandig vervolgfinanciering weten te verwerven in de 

vorm van o.a. NWO Vernieuwingsimpuls-beurzen, ERC starting/advanced grants of andere (inter)nationale beurzen. Ongeveer de helft 

van deze postdocs lukt het om door te stromen naar een tenure track positie. Ook heeft het programma verschillende faculteiten en 

onderzoekinstellingen ondersteund bij het aanstellen van een vrouw in vaste dienst.  

Het budget van het Natuurkunde/v-programma voor 2019 is inmiddels uitgeput, waardoor er geen nieuwe aanvragen meer in 

behandeling kunnen worden genomen. Dit jaar was tevens het laatste jaar waarin NWO specifiek voor de natuurkunde het 

stimuleringsfonds heeft lopen. Het stimuleringsfonds voor de natuurkunde wordt verbreed naar bètawetenschappen en techniek, 

aangezien in al deze wetenschappen een noodzaak is om meer vrouwelijke wetenschappers te behouden en aan te trekken. NWO zal 

de ‘best practices’ van het Natuurkunde/v-programma meenemen bij de uitwerking van het nieuwe stimuleringsfonds. 

 

Meer informatie 

NWO Natuurkunde/v-programma: https://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-

onderdelen/enw/Disciplines/Natu/Onderzoek/NWO+Natuurkunde_x002f_v+Subsidies  

NWO beleid over diversiteit en inclusie: https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/diversiteit-en-inclusie/index  

 

 

NWO-programma Promoties in de geesteswetenschappen krijgt vervolg (11 juli 2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-programma-promoties-in-de-

geesteswetenschappen-krijgt-vervolg.html  

NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen (voorheen: Regieorgaan Geesteswetenschappen) 

investeren gezamenlijk in het voortbestaan van het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Doel van dit door 

NWO uitgevoerde programma is om getalenteerde onderzoekers binnen de geesteswetenschappen de kans te geven te promoveren 

op een zelf gekozen onderwerp. Met de gezamenlijke investering van NWO en het Programmabureau kan tot en met 2024 jaarlijks een 

financieringsronde plaats blijven vinden. 

 

Binnen de geesteswetenschappen is de behoefte aan individuele promotieplaatsen onverminderd groot. De faculteiten beschikken 

vaak over onvoldoende middelen om individuele promotieplekken te financieren. Door het programma Promoties in de 

geesteswetenschappen voort te zetten, willen NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen kansen blijven 

scheppen voor talentvolle onderzoekers binnen de geesteswetenschappen. 

 

Over Promoties in de Geesteswetenschappen 

De faculteiten geesteswetenschappen van de betrokken universiteiten organiseren de voorselectie voor dit programma. Hierdoor is er 

na indiening bij NWO een honoreringspercentage van rond de 50%. De voorwaarden voor de nieuw afgesproken financieringsrondes 

blijven in principe ongewijzigd. NWO en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen zullen de huidige voorwaarden uit 

de call nog wel evalueren. Het programma Promoties in de geesteswetenschappen maakt binnen het geharmoniseerde NWO-

instrumentarium onderdeel uit van de Open Competitie. 

Financiering van dit programma 

Het programma Promoties in de Geesteswetenschappen wordt gefinancierd door het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen 

en het Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen. Het ministerie van OCW heeft onlangs de instellingsduur van het 

Programmabureau Duurzame Geesteswetenschappen met vijf jaar verlengd. Een van de taken van het Programmabureau is het 

(samen met NWO) uitvoeren van het programma Promoties in de geesteswetenschappen. Het programmabureau draagt jaarlijks 1,6 

miljoen bij en NWO verdubbelt dit bedrag, waardoor er jaarlijks 3,2 miljoen euro beschikbaar komt voor promotieonderzoek in de 

geesteswetenschappen. Daarnaast dragen de indienende faculteiten zelf ook 20% per gehonoreerd project bij, waardoor het totaal 

beschikbare bedrag oploopt tot 4 miljoen. 

 

 

mailto:pepsci@nwo.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/natuurkunde-v-wordt-verbreed-naar-nieuw-vrouwen-beta--techniek-programma.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/natuurkunde-v-wordt-verbreed-naar-nieuw-vrouwen-beta--techniek-programma.html
https://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/enw/Disciplines/Natu/Onderzoek/NWO+Natuurkunde_x002f_v+Subsidies
https://www.nwo.nl/over-nwo/organisatie/nwo-onderdelen/enw/Disciplines/Natu/Onderzoek/NWO+Natuurkunde_x002f_v+Subsidies
https://www.nwo.nl/algemeen/beleid/diversiteit-en-inclusie/index
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-programma-promoties-in-de-geesteswetenschappen-krijgt-vervolg.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/nwo-programma-promoties-in-de-geesteswetenschappen-krijgt-vervolg.html
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80 miljoen extra voor circulaire economie (10 juli 2019) 

Bron: website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/%E2%82%AC-80-miljoen-extra-

voor-circulaire-economie  

Het kabinet heeft een bedrag van € 80 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de circulaire economie in 2019 en 2020. 

Daarmee krijgen bedrijfsleven en decentrale overheden een kans om projecten aan te dragen die passen in de transitie naar 

een economie zonder afval en daarmee een bijdrage te leveren aan de CO2-reductieopgave. 

De beschikbare middelen maken het mogelijk om de doelen van het kabinet dichterbij te brengen en de transitie richting een circulaire 

economie op te schalen en te versnellen. In 2050 moet Nederland 100% circulair zijn. In 2030 zouden we op de helft moeten zijn. 

Een circulaire economie is belangrijk om efficiënter om te gaan met onze grondstoffen en om het klimaatakkoord van Parijs te halen. 

De extra middelen vloeien voort uit de vorige week gepresenteerde klimaatmaatregelen. 

 

Circulaire economie 

Verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “een economie zonder afval en dus slim 

omgaan met grondstoffen is de ontbrekende schakel van het klimaatakkoord van Parijs. Zonder die schakel halen we de in 2015 

afgesproken doelstellingen niet. De wereldbevolking blijft groeien en steeds meer mensen zullen meer grondstoffen gaan gebruiken. 

Dus we kunnen of op zoek naar een tweede of zelfs derde planeet, of we kunnen werk maken van een circulaire economie, te 

beginnen in Nederland. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat de circulaire economie leidt tot kansen voor Nederlandse 

bedrijven, en tot flinke CO2-reductie. Zo levert het toepassen van circulair asfalt een besparing van minstens 20% CO2 op ten opzichte 

van traditioneel asfalt.” 

 

Oproep projecten aan te dragen 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat roepen decentrale overheden en het bedrijfsleven op om voorstellen 

aan te dragen voor projecten op het gebied van de grond, weg en –waterbouw; hiervoor is € 17,5 miljoen voor beschikbaar. 

Een bedrag van € 22,5 miljoen is bestemd voor projecten op het gebied van recycling en toepassing van biobased kunststoffen en 

textiel. Daarin worden al goede stappen gezet, kijk bijvoorbeeld naar het Plastic Pact en de Dutch Circular Textile Valley. Alle goede 

voorstellen zijn welkom. 

 

Daarnaast is € 40 miljoen beschikbaar voor andere projecten die de circulaire economie bevorderen. Het kabinet mikt daarbij zeker ook 

op bijvoorbeeld innovatieve start-ups en scale-ups in het MKB. “Het is mijn ervaring dat juist in het MKB heel goede ideeën bestaan”, 

aldus de staatssecretaris. “Ik zie daarvan nu al voorbeelden in heel Nederland. Bedrijven die uniformen verwerken tot handdoeken, of 

die een slim idee hebben om plastic verpakkingen voor tomaatjes in de supermarkt te vervangen voor kartonnen doosjes die zo bij het 

oud papier kunnen. Juist dat soort bedrijven wil ik ook oproepen om met voorstellen te komen.”   

Geïnteresseerde partijen kunnen zich melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl). 

 

 

Nationale Wetenschapsagenda - Transitie naar een duurzaam voedselsysteem (9 juli 

2019) 

Bron: website NWO Onze financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-

wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-

voedselsysteem.html  

We produceren grote hoeveelheden voedsel voor een relatief lage prijs, maar belasten daarbij het milieu. Hoe kunnen we 

overgaan naar een voedselproductiesysteem waarbij minder verloren gaat, natuurlijke hulpbronnen worden gespaard en 

bodemecologie en biodiversiteit worden versterkt? Het Nationale Wetenschapsagenda (NWA) programma stelt budget beschikbaar 

om deze vraag te onderzoeken in kennisketenbrede transdisciplinaire consortia. Alle partijen die geïnteresseerd zijn in een transitie van 

het voedselsysteem kunnen een motivatieformulier insturen. 

 

Waarvoor 

We moeten streven naar een geïntegreerd voedselproductiesysteem. In Nederland is de productie van voedsel en non-food nog niet 

klimaatneutraal en nog onvoldoende circulair. Het voedingspatroon van een gemiddelde Nederlander leidt tot gezondheidsverlies en 

druk op het milieu, de natuur en het klimaat. Voor het realiseren van duurzame groei van gewassen zijn grote veranderingen nodig. 

Onder andere met betrekking tot de uitstoot van broeikasgassen, het beheer en gebruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen en 

het duurzaam consumeren van gezond voedsel. Het vraagt vooral ook een andere insteek: van voortdurende verlaging van de kostprijs 

van producten, naar voortdurende verlaging van het verbruik van grondstoffen door een efficiëntere benutting in kringlopen.  

Als het gaat om onderzoek en kennis naar onderwerpen die te maken hebben met duurzaam, gezond en veilig voedsel is al veel kennis 

voorhanden en wordt al veel onderzoek uitgevoerd. Echter, de transitie van het Nederlandse voedselsysteem (in mondiale context) zelf 

staat nog in de kinderschoenen. De opgave vraagt om een interdisciplinaire aanpak met inzet van disciplines uit de 

levenswetenschappen, sociale/economische wetenschappen én menswetenschappen. Insteek is niet hoofdzakelijk nieuwe 

kennisontwikkeling, maar doorontwikkeling van huidige kennis. 

 

Voor wie 

Voor deze NWA-call for proposals is er eerst een selectieronde. Geïnteresseerde partijen maken middels een motivatieformulier hun 

interesse kenbaar voor deelname aan deze call met Sandpitprocedure. Het format voor de motivatieformulier staat op de 

financieringspagina. Uit de geselecteerde deelnemers voor de Sandpit worden een of twee brede consortia gevormd. Een consortium 

dient een uitgewerkte aanvraag in. 

We onderscheiden vier categorieën van deelnemers aan een consortium: 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/%E2%82%AC-80-miljoen-extra-voor-circulaire-economie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/10/%E2%82%AC-80-miljoen-extra-voor-circulaire-economie
http://www.rvo.nl/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
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1. Penvoerder: Onderzoekers van diverse kennisinstellingen kunnen als penvoerder optreden. 

2. Aanvrager(s): Een aanvrager is deelnemer in het consortium en ontvangt financiering via de penvoerder. 

3. Co-financier(s): Co-financiering is niet verplicht, maar organisaties mogen in cash en/of in kind bijdragen aan een project. 

Penvoerders en aanvragers kunnen geen co-financier zijn. Co-financiers ontvangen geen subsidie van NWO. 

4. Samenwerkingspartners: Samenwerkingspartners zijn maatschappelijke partijen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering 

van het onderzoek en/of de kennisbenutting. Samenwerkingspartners ontvangen geen subsidie van NWO, maar zijn van 

groot belang vanwege hun expertise en of toepassingsmogelijkheid. 

 

Wat aanvragen 

Voor deze call for proposals is een totaalbudget van € 2,77 miljoen beschikbaar.  

Het onderzoek heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. 

 

Wanneer 

• Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door geïnteresseerde partijen is 12 september 2019, 14.00 uur 

CE(S)T. 

• De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 

uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-

wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html  

 

 

Kunstmatige Intelligentie - verantwoord inzet (9 juli 2019) 

Bron: website NWO Onze financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-

intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html   

De ambitie voor dit onderzoeksprogramma is om publiek-private AI-onderzoeksprojecten uit te voeren die wezenlijk bijdragen 

aan de grote vraagstukken die AI oproept voor de Nederlandse samenleving en economie en om consortia de gelegenheid te 

geven om zich voor te bereiden op toekomstige AI-onderzoeksprogramma’s  

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/kunstmatige-intelligentie---

verantwoord-inzet---call-for-proposals/Call+for+Proposals+AI+NL_DEF.pdf. 

 

Waarvoor 

AI is een multidisciplinair vakgebied met het zwaartepunt in de informatica en wiskunde en met belangrijke verbindingen met de 

levenswetenschappen en sociale en geesteswetenschappen. AI ontwikkelt zich momenteel razendsnel en biedt veel nieuwe 

mogelijkheden en kansen. Er zijn aan de andere kant ook nog talrijke technologische, maatschappelijke, economische en 

culturele fundamentele 

vraagstukken, zoals: 

• sociale interactie met mensen 

• de transparantie en betrouwbaarheid van AI systemen 

• verantwoord gebruik van AI technieken. 

Dit onderzoeksprogramma is gericht op het onderzoek en ontwikkelen van AI algoritmen die verantwoord en zorgvuldig gebruik in 

toepassingen garanderen. 

 

Voor wie 

De financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een 

vergelijkbare aanstelling in dienst van een Nederlandse universiteit, NWO instituut of een door NWO erkende kennisinstelling. Zie voor 

details de brochure. Verder moet de hoofdaanvrager een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het 

onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd. 

 

Wat aanvragen 

Per subsidieaanvraag kan minimaal 200.000 en maximaal 500.000 euro subsidie aangevraagd worden voor een onderzoeksproject 

met een maximale looptijd van 48 maanden. 

De begroting van een onderzoeksproject omvat de volgende batensoorten: 

• aangevraagde subsidie 

• minimaal 20 en maximaal 35 % private cofinanciering ten opzichte van het totale projectbudget. De private cofinanciering 

bestaat voor minimaal de helft uit in cash middelen. Zie paragraaf 3.5 in voor een toelichting over de in cash en in kind 

cofinanciering. 

De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek maar kan ook deels worden aangewend om zich te 

organiseren en klaar te stomen voor AI onderzoeksprogramma’s in de toekomst.  

Wanneer 

• De deadline voor het indienen van een aanvraag is: 5 november 2019  

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet---call-for-proposals/Call+for+Proposals+AI+NL_DEF.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet---call-for-proposals/Call+for+Proposals+AI+NL_DEF.pdf
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Voor meer informatie over procedure, criteria en de formulieren: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html  

 

 

Subsidieoproep Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 

(fase 1) (8 juli 2019) 

Bron: website ZonMw Openstaande Subsidieoproepen  

In de oproep Create2Solve 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_tekst_Create2SolvePOC.pdf staan twee 

vragen (Challenges) naar proefdiervrije innovaties van de chemische- en voedingsindustrie centraal. Met Create2Solve 

ondersteunt ZonMw de ontwikkeling van impactvolle, proefdiervrije innovaties die moeten leiden tot verkoopbare methoden, 

modellen en/of diensten. 

 

Onderwerpen 

• Meer Kennis met Minder Dieren-Create2Solve Challenges 

• Proefdiervrije modellen voor chemische- en voedingsindustrie 

• In deze subsidieoproep wordt gebruik gemaakt van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) 

• Publiek-privaat samenwerkingsverband (AGVV) 

• Onderzoeksorganisaties en KMO’s 

 

Onderdeel van programma Meer Kennis met Minder Dieren: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-

onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/  

 

Doel subsidieoproep  

Oplossingen creëren voor twee Challenges uit de chemische- en voedingsindustrie. 

Deze Create2Solve oproep biedt onder de voorwaarden van de AGVV kansen voor meerdere partijen: i) de industrie levert voor de 

oproep een zeer specifiek en reëel industrieel vraagstuk waardoor zij, maar ook andere partijen, toegang krijgen tot relevante modellen 

zonder gebruik van dieren. ii) Onderzoeksorganisaties en de Kleine- of Middelgrote onderneming (KMO’s) krijgen de mogelijkheid om 

met inzet en feedback van de potentiële eindgebruiker(s) innovatieve, proefdiervrije oplossingen te creëren voor heel concrete 

uitdagingen. KMO’s kunnen -gebonden aan strikte voorwaarden- mogelijk in aanmerking komen voor een deel van de aangevraagde 

projectfinanciering. 

 

Wat kan worden aangevraagd?  

‘Proof of concept’ projecten (maximaal €100.000,-; looptijd maximaal 7 maanden) gericht op een oplossing voor één van twee 

onderstaande Challenges: 

Challenge 1: ‘Better in-vitro Dosing (BID): Framework and technology development for improving the quality of in vitro data’. 

Indiener: Shell International B.V, Shell Health, SABIC & LyondellBasell 

Challenge 2: ‘Need for human mini-brains as screening tools to assess efficacy of pharmacological or nutritional agents for neurological 

disorders characterized by white matter issues’. 

Indiener: Danone Nutricia Research, Utrecht & Charles River Nederland B.V., Leiden en Groningen. 

 

Zie Subsidieoproep 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_tekst_Create2SolvePOC.pdf voor de 

volledige beschrijving van de Challenges. Het totaal budget voor deze oproep is € 800.000,- waarvan Stichting Proefdiervrij € 

200.000,- financiert. 

 

Deadline 

26 september 2019, 14.00 uur 

 

Voor meer informatie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-

projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/   

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_tekst_Create2SolvePOC.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_tekst_Create2SolvePOC.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
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Regional subsidy  and innovation news 

Twintig miljoen voor innovatie voor de regio Foodvalley (31 juli 2019) 

Bron: Persgroep Nederland 

Regio - Minister Schouten van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit maakte onlangs mede namens minister Ollongren van 

Binnenlandse Zaken bekend de regio Foodvalley te steunen met een impuls van 20 miljoen euro.  

 

De provincies Gelderland en Utrecht en de regiogemeenten uit de Foodvalley gaan met vele partners aan de slag met de versnell ing 

van de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.  

 

Zij doen dit in nauwe samenwerking met vele partners, waaronder de Universiteit Utrecht (UU) en Wageningen University & 

Research (WUR). In totaal investeren het Rijk en de regiopartners ruim 70 miljoen euro in de regio.  

 

De Regio Deal Foodvalley is een meerjarig partnerschap tussen het Rijk en verschillende regionale overheden, ondernemers, 

onderwijs- en kennisinstellingen. "In 2050 wonen er ruim 9 miljard mensen op de aarde. Het is een enorme uitdaging om al deze 

monden te voeden in het perspectief van klimaatverandering en het verdwijnen van landbouwgronden. Met deze deal kunnen we onze 

krachten bundelen en een cruciale bijdrage leveren aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen", aldus voorzitter van het 

Bestuurlijk Overleg van de Regio Deal Foodvalley René Verhulst.  

 

Het is de bedoeling dat de projecten in de Regio Deal binnen drie jaar tot concrete resultaten leiden voor de regio als geheel, maar ook 

voor de verschillende gemeenten en haar inwoners op het gebied van onder andere gezondheid, werkgelegenheid, een betere 

leefomgeving en brede welvaart.  

 

De kennis en innovaties die gerealiseerd worden in deze intensieve samenwerking zijn bovendien door te vertalen naar andere regio's 

en landen. Verhulst geeft aan dat hij de regiogemeenten zeer erkentelijk is voor de financiële steun en verheugd is met het 

partnerschap van het Rijk: "Zo kunnen we aan de slag om echt te kunnen werken aan impact van belangrijke voedselvraagstukken."  

 

De Regio Deal heeft een mooie lokale uitwerking voor inwoners, boeren en bedrijven, aldus de provincie Utrecht. Voorzitter René 

Verhulst: "We zien meer werkgelegenheid in het bijzonder voor jonge mensen, zoals op de Food Academy, en meer bewustzijn voor 

gezond en duurzaam eten door een WFC Experience. Daarnaast zien we baanbrekend onderzoek naar de cruciale voeding van jonge 

kinderen, samen met verloskundigen en consultatiebureaus." 

 

 

Kadans verovert campussen en scienceparks (29 juli 2019) 

Bron: De Gelderlander 29 juli 2019 

Kadans is in rap tempo bezig met het veroveren van de universiteitscampussen en scienceparks in Nederland. Het bedrijf 

investeert op grote schaal in kantoor- en laboratoriumruimte voor bedrijven die draaien op kennis. In Wageningen - waar het 

allemaal begon - is Kadans zelfs de enige verhuurder van bedrijfsruimte op de campus. Met ontevredenheid tot gevolg.  

 

Kadans Science Partner is veruit de grootste speler in de markt Nederland en een van slechts een handvol bedrijven in Europa die 

deze strategie erop nahoudt. Het bedrijf uit het Brabantse Haaren bezit inmiddels 21 gebouwen op negen campussen in 

Nederland, heeft een kantoor in het Duitse Düsseldorf en is actief in Spanje en Groot-Brittannië. Daar is net in april een 

bedrijfsverzamelgebouw aangekocht op een campus in de bekende universiteitsstad Cambridge.  

 

Het bedrijf slaat in 2010, middenin de economische crisis, deze weg in met de overname van de broeikas voor beginnende 

kennisbedrijven BioPartner Center op het Business & Science Park Wageningen. Tot dan bestaat de vastgoedportefeuille vooral uit 

licht-industriële en logistieke bedrijfsgebouwen.  

 

Een ongebruikelijke keuze, die Kadans geen windeieren legt. In Wageningen bezit het bedrijf inmiddels verschillende panden, 

waaronder bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra op de universiteitscampus. De schop voor Plus Ultra II is er net de grond in gegaan en 

het plan voor Plus Ultra III ligt al klaar. In Nijmegen is Kadans eigenaar van het iconische 52Nijmegen (hiervoor FiftyTwoDegrees) en 

de gebouwen M en A op de Novio Tech Campus. Naar uitbreiding van de Nijmeegse vastgoedportefeuille wordt gekeken.  

 

,,We bouwen aan een pan-Europees netwerk op scienceparks en universiteitscampussen, waarbinnen we crossovers tot stand 

brengen", zegt ceo Michel Leemhuis.  

 

De Pastoe Fabriek in Utrecht noemt hij als voorbeeld van zo'n crossover: ,,Een oud gebouw van meer dan 10.000 vierkante meter dat 

is getransformeerd naar nieuwe functies: de hogeschool voor de kunsten is erin gehuisvest, een deel is omgebouwd tot ateliers en een 

deel tot bedrijfsruimte voor de creatieve sector."  
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In Utrecht is Kadans ook net in de arm genomen door biotechnologiebedrijven Genmab en Merus voor de bouw en exploitatie van The 

Accelerator, een bedrijfsverzamelgebouw van maar liefst 22.000 vierkante meter op het sciencepark. Met een restaurant erin. 

Leemhuis: ,,Dat past in onze strategie van niet alleen accommoderen, maar ook zorgen dat huurders elkaar ontmoeten. Op de 

zomerbarbecue op de Novio Tech Campus waren de afgelopen keer meer dan zeshonderd mensen."  

 

,,Dat doen we om het ecosysteem op locatie te verstevigen. Een goed werkend ecosysteem trekt bedrijven aan. Waarbij we met name 

de samenwerking tussen universiteit en bedrijven en die tussen bedrijven onderling stimuleren."  

 

Het gaat pas echt hard als het Amerikaanse Oaktree Capital in 2017 een meerderheidsbelang in het bedrijf neemt. Oaktree - een 

vermogensbeheerder met bijna 100 miljard euro van particuliere en institutionele beleggers in portefeuille - koopt de negen families uit 

die tot dan de meerderheid van de aandelen bezitten. ,,Dat heeft een versnelling gegeven in de activiteiten, die je terugziet in de groei 

van onze portefeuille", zegt Leemhuis.  

 

Die groei verloopt niet zonder horten of stoten. In 2014, als de economische crisis nog volop voelbaar is, vraagt en krijgt Wageningen 

UR 3,5 miljoen euro van de provincie Gelderland voor de bouw van Plus Ultra. Met kantoren, laboratoria en gemeenschappelijke 

ruimtes moet het gebouw een broeikas worden voor jonge ondernemingen die voortkomen uit op de universiteit vergaarde kennis. De 

totale kosten zijn 17,8 miljoen, Kadans legt 14,3 miljoen euro op tafel.  

 

Het leidt tot vragen in Provinciale Staten van Gelderland als begin 2016 bekend wordt dat Kadans 40 procent van Plus Ultra verhuurt 

aan een en dezelfde huurder: zuivelverrijker CSK uit Leeuwarden. Een gearriveerd bedrijf in plaats van een jonge onderneming. Maar 

de 3,5 miljoen subsidie hoeft van het provinciebestuur niet te worden terugbetaald.  

 

De jonge ondernemingen die wél in Plus Ultra huren, komen in opstand omdat een deel van het gebouw voor CSK wordt afgesloten en 

voor hen niet meer toegankelijk is. Wageningen UR bemiddelt. Desondanks dreigt in februari 2018 een rechtszaak. Op de valreep 

bereiken huurders en Kadans een compromis. Onderdeel hiervan is de toezegging dat er een nieuwe, voor iedereen te gebruiken 

ontmoetingsruimte komt in de verbindingsbrug tussen Plus Ultra I en het nog te bouwen Plus Ultra II.  

 

,,Kadans heeft hier een scheve schaats gereden", zegt woordvoerder Simon Vink van Wageningen UR erover. ,,Maar dat is opgelost 

en wat ons betreft ligt dit achter ons." Leemhuis: ,,Wat wij hieruit in ieder geval als lering trekken, is dat wij in onze communicatie naar 

huurders zorgvuldig moeten aangeven welke ruimtes wij wel en niet beschikbaar en openbaar moeten houden. Voor de komst van CSK 

hebben we niet de juiste verwachtingen geschapen."  

 

Wat een rol speelde in de ontevredenheid onder de Plus Ultra-huurders, is dat Kadans in Wageningen het monopolie heeft als het gaat 

om bedrijfsverzamelgebouwen op de campus zelf. Dit illustreert ook meteen het risico van een grote speler in de markt.  

 

Het economische tij is gekeerd en aan interesse voor bedrijfsverzamelgebouwen op de campus is geen gebrek meer. ,,Wij willen graag 

op de campus beginnen. Daarover zijn we al een tijdje in gesprek met Wageningen UR", zegt bijvoorbeeld Rasit Görgülü van Blue 

Ocean Xlerator (BOX). ,,Wij zijn een incubator én accelerator. Een bedrijf met twee eigen onderzoeksbedrijven, die onderzoek doen 

voor anderen. We investeren in start-ups. Met geld, maar ook met expertise en ondersteuning. Om de beginnende ondernemingen 

naar een volwassen niveau te brengen."  

 

Bij BOX werken alles bij elkaar zo'n veertig mensen. Het bedrijf huurt nu op het Business & Science Park, maar wil liefst naar de 

campus zelf. ,,Omdat we veel met de universiteit samenwerken. Wij denken dat we een goede aanvulling zijn op het ecosysteem op de 

campus en dat we daar zelf ook beter van worden", legt Görgülü uit.  

 

BOX vindt Plus Ultra aan de dure kant. ,,En we missen er vooral de flexibiliteit die we nodig hebben." Zijn bedrijf wil graag een eigen 

bedrijfsverzamelpand bouwen.  

 

,,Grotere bedrijven kunnen we op dit moment niet huisvesten op Wageningen Campus'', zegt Vink. ,,Maar die kunnen wel op het 

Business & Science Park terecht. Dat is dichtbij en beschouwen wij als onderdeel van de campus. Kleine bedrijven kunnen we af en 

toe onderbrengen bij leerstoelgroepen of huisvesten in andere gebouwen op de campus."  

 

Uitbreiding van de campus is in aantocht, kondigt Vink aan. ,,Er komen nieuwe gebouwen - waarschijnlijk ook 

bedrijfsverzamelgebouwen - op de Born-Oost. Daarover praten we met andere partijen." Of BOX een van die partijen is, wil hij niet 

kwijt.  

 

Kadans is dat in elk geval niet, zegt Leemhuis. ,,We willen een goede spreiding over de belangrijkste campussen in Nederland en geen 

concentratie in Wageningen. We hebben daar voldoende exposure. Plus Ultra III zou voor ons een logische volgende stap zijn, de 

Born-Oost niet echt. Het zou kunnen, maar dan moet er een concrete huisvestingsvraag binnenkomen. We zitten niet actief aan tafel."  

 

Eerst moet Plus Ultra II nog worden afgebouwd. De eerste huurder is bekend: OnePlanet. In dit samenwerkingsverband van de 

universiteiten van Wageningen en Nijmegen en het Vlaamse hightech-onderzoeksinstituut Imec steekt de provincie Gelderland 65 

miljoen euro. Maar dat geld gaat níét naar huisvesting, benadrukken Vink en Leemhuis. 

We bouwen aan een pan-Europees netwerk 
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Europees Comité van de Regio’s wil 'effectievere onderzoeksinfrastructuren’ (18 juli 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 29 

 
Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren, terwijl deze 

cruciaal zijn voor regionale ontwikkeling vanwege hun impact op onderzoeks- en onderwijs-ecosystemen. Dit stelt de heer 

Dooley in een opinie geschreven voor het Europees Comité van de Regio’s. Om deze tekortkomingen te adresseren zijn er 

hogere nationale en regionale investeringen vereist en zal er gezocht moeten worden naar creatief gebruik van verschillende 

fondsen. 

 

Effectiviteit omhoog  

Er bestaan grote tekortkomingen als het gaat om het rendement van onderzoeksinfrastructuren (RI’s) in de Europese 

Onderzoeksruimte. Rapporteur Eamon Dooley stelt in een opinie https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-

infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx  geschreven voor het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) dat het 

rendement van RI’s zal moeten worden verbeterd om de impact op regionale ontwikkeling te vergroten en om grote maatschappelijke 

uitdagingen aan te pakken. Om betere kenniscirculatie en interdisciplinair onderzoek binnen de Europese Onderzoeksruimte te 

faciliteren, kunnen er nog grote stappen worden gemaakt bij het integreren van RI’s met die van naburige regio’s. Ook zijn er  nog altijd 

belemmering voor onderzoekers bij de toegang tot de faciliteiten van RI’s over de grens. 

 

Hogere investeringen  

Het CvdR is bezorgd over de impact van RI’s die nog steeds onderontwikkeld blijft, doordat Europese investeringen in O&I gemiddeld 

flink onder het in 2002 overeengekomen streefgetal van 3% liggen. Er zal dus een voorbeeld moeten worden genomen aan de 31 van 

de 281 regio’s in de EU die wél meer dan 3% investeren. Vooral regio’s in EU-13 landen blijven achter. Om de langdurige 

duurzaamheid van de Europese Onderzoeksruimte te garanderen is er extra financiering nodig van het begin tot het einde van de 

levenscyclus van RI’s. Dit zou gedaan kunnen worden door creatiever gebruik te maken van EU-fondsen als Erasmus+, Digital Europe, 

maar ook door nationale financiering. 

Context 

Onderzoeksinfrastructuren zijn faciliteiten, middelen en verwante diensten die de wetenschappelijke gemeenschap kan gebruiken om 

excellent onderzoek uit te voeren. In de Europese Unie vormt het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) een 

gezamenlijk platform om onderzoeksinfrastructuren te faciliteren en te stimuleren, bijvoorbeeld door het publiceren van roadmaps. 

Eerder dit jaar riep het EIROforum al op tot meer aandacht en budget voor onderzoeksinfrastructuren in Europa. De opinie van 

rapporteur Eamon Dooley zal worden bekrachtigd tijdens de plenaire sessie van het CvdR in oktober. 

 

Meer informatie:  

Persbericht ECvR https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-

innovative-Europe.aspx  Connecting regional research infrastructure is the key to a digital and innovative Europe 

Opiniestuk ECvR https://cor.europa.eu/nl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019  Onderzoeksinfrastructuur: de 

toekomst van de Europese Onderzoeksruimte vanuit een regionaal en grensoverschrijdend perspectief 

 

 

Acht Regio Deals definitief: Rijk en regio investeren 340 miljoen (15 juli 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-en-

regio-investeren-340-miljoen  

Om de kracht van de regio te versterken stelt het kabinet samen met de regio 340 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van acht 

Regio Deals. Het Rijk draagt ruim 145 miljoen euro bij aan de realisatie van de deals, de regio verdubbelt dat bedrag ruim. Dat schrijft 

minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer. De investering van de overheden wordt in sommige regio’s nog aangevuld met bijdragen 

van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen. Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio wil het Rijk zorgen voor 

een positieve impact op de samenleving en de inwoners. 

 

https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-13-rectoren-verwerpen-EU-van-twee-onderzoekssnelheden
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/ESFRI-Roadmap-2018-zes-nieuwe-onderzoeksinfrastructuren
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Meer-budget-benodigd-voor-onderzoeksinfrastructuren-Horizon-Europe
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/nl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-en-regio-investeren-340-miljoen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-en-regio-investeren-340-miljoen
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Elke regio kenmerkt zich door haar eigen kansen, kwaliteiten en opgaven. In het afgelopen half jaar zijn er, samen met de regio’s, 

plannen ontwikkeld om de volgende gebieden te versterken: Midden- en West Brabant, Den Haag Zuid West, het Groene Hart, 

Noord Nederland, de Achterhoek, Zuid- en Oost-Drenthe, Parkstad Limburg en Twente. 

In de Achterhoek gaan overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen aan de slag voor een beter leef- en woonklimaat. De omslag 

naar kringlooplandbouw is hier een van de speerpunten, net als het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en het 

verduurzamen van woningen. Daarbij investeert de regio ook in een groene en veilige omgeving, bijvoorbeeld door leegstaand 

agrarisch vastgoed aan te pakken. 

In de regio Zuid- en Oost-Drenthe komt er met behulp van de Regio Deal onder meer een HBO-Verpleegkunde opleiding in de regio. 

Dit maakt het makkelijker voor jongeren om voor een opleiding en carrière ín de regio te kiezen. Ook komt er een proef in zes 

gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en levensloopbestendige woningen, en komt er ‘zorg op maat’ voor de groeiende 

groep ouderen om hen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Daarnaast is in deze deal aandacht voor grensoverschrijdende 

samenwerking. 

De Regio Deals worden binnenkort ondertekend waarna ze van start kunnen. De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met 

verschillende opgaven en trekken hier op met verschillende departementen en partners uit de regio. 

 

Regio Deals 

Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet in op nauwe samenwerking met de regio’s. Een Regio Deal is een 

partnerschap tussen Rijk en regio om opgaven in de regio aan te pakken. Tot 2022 trekt het kabinet hier in totaal bijna € 1 miljard voor 

uit. De regio’s zorgen voor eenzelfde bedrag. De Regio Deals richten zich onder andere op verbetering van het woon-, leef- en 

vestigingsklimaat, duurzame verandering in voedselproductie en het bestrijden van criminaliteit. Daarmee versterken Rijk en regio met 

elkaar de kracht van de regio en de samenleving als geheel. 

 

Op 19 juli 2019 is er ook overeenstemming bereikt met de regio’s Foodvalley 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-foodvalley en Noordelijk 

Flevoland https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-

flevoland  

 

Voor meer informatie over de acht regiodeals: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-

en-regio-investeren-340-miljoen   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-foodvalley
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/19/kamerbrief-aanbieding-regio-deal-noordelijk-flevoland
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-en-regio-investeren-340-miljoen
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/07/15/acht-regio-deals-definitief-rijk-en-regio-investeren-340-miljoen
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EU R&D and innovation policy 

Geef uw mening over de invulling van Digital Europe (25 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 31 

 
De consultatie over de invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma staat nu open. Tot 25 oktober kunt 

u uw mening geven over de oriëntatie. Dit document zal de Commissie helpen bij het ontwikkelen van werkprogramma’s en 

calls.  

 

Consultatie Digital Europe 

De Europese Commissie wil graag uw mening https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation  horen over de 

invulling van de eerste twee jaar van het Digital Europe programma. Door middel van deze consultatie wil de Commissie feedback 

krijgen op een oriëntatiedocument https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102 voor de eerste twee jaar van het 

Digital Europe programma. Dit document dient als basis voor het ontwikkelen van werkprogramma’s en calls. De consultatie staat voor 

iedereen open en zal op 25 oktober 2019 sluiten.  

 

Context 

Het Digital Europe programma (2021-2027) zal zich richten op de digitale transformatie van de EU en bijdragen aan de implementatie 

van de Digital Single Market-strategie. Het programma zal zich richten op vijf sleutelgebieden: kunstmatige intelligentie, digitale 

vaardigheden, supercomputers, cybersecurity en het gebruik van digitale technologie. De Raad en het Parlement hebben in februari 

overeenstemming bereikt over de inhoud van het Digital Europe programma.  

 

Meer informatie:  

Consultatie Commissie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation: Targeted consultation on the Orientations 

of the first two years of the proposed Digital Europe programme   

Document Commissie https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102 : Digital Europe Draft Orientations for the 

preparation of the work programme(s) 2021-2022 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy: 

Have your say on the future of investment in Europe’s digital economy 

 

 

44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s (22 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 30 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EP-en-Raad-bereiken-voorlopig-akkoord-over-Digital-Europe
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/have-your-say-future-investment-europes-digital-economy
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Vanaf september 2020 zullen 44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s starten. Verschillende Nederlandse 

universiteiten zijn betrokken bij deze programma’s. 

 

Nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s  

Er zijn 44 nieuwe Erasmus Mundus masterprogramma’s https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-

catalogue-expanding-degrees_en? geselecteerd die in september 2020 van start zullen gaan. In totaal zullen er dan 120 

masterprogramma’s starten. De nieuwe masterprogramma’s bestrijken een breed scala aan onderwerpen: van geneeskunde tot 

economie en van duurzame energie tot gender studies. Nederlandse universiteiten https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en? die meedoen aan de nieuwe programma’s zijn de Technische 

Universiteit Eindhoven, Rijksuniversiteit Groningen, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, 

Universiteit Maastricht en Universiteit Leiden.   

 

Context 

Erasmus Mundus masterprogramma’s worden georganiseerd door meerdere hoger onderwijsinstellingen die met elkaar samenwerken. 

Het Erasmus Mundus programma valt onder het Europese onderwijsprogramma Erasmus+. De 44 nieuwe programma’s worden 

aangeboden door in totaal 237 hoger onderwijsinstellingen die nog eens ondersteund worden door 796 associate partners. De 

instellingen en partners komen uit 31 Europese landen en 65 niet-Europese landen.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en 

Erasmus Mundus catalogue is expanding by degrees 

Publicatie Commissie https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-

2019_en: List of selected projects  

 

 

De zes ambities van Von der Leyen (17 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 29 

 
Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, heeft zes ambities voor Europe die zij de komende 

vijf jaar wil waarmaken. Daarbij krijgt onderwijs van haar veel aandacht. Zo wil zij dat in 2025 de Europese onderwijsruimte 

een feit is, het Digital Education Action Plan een update krijgt en dat het budget voor het Erasmusprogramma wordt 

verdriedubbeld. Neth-ER zet voor u de belangrijkste zaken voor het onderwijs- en onderzoeksveld op een rijtje. 

 

Zes ambities: aandacht voor onderwijs 

Op dezelfde dag dat het Europees Parlement haar verkoos tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde Ursula von 

der Leyen haar zes ambities https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_en.pdf  voor Europa, die de leidraad moeten vormen voor de Commissie Von der Leyen. In de ambities is relatief veel 

aandacht voor onderwijs. De zes ambities zijn: 

1. Een Europa dat klaar is voor de digitale toekomst: Europa moet zich klaarmaken voor de digitalisering. Daarbij speelt 

onderwijs een grote rol: Von der Leyen wil dat in 2025 de Europese onderwijsruimte https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-

onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte  een feit is, het Digital Education Action Plan 

een update krijgt en het budget voor het komende Erasmusprogramma wordt verdriedubbeld. Verder heeft zij aangekondigd 

dat er meer geïnvesteerd moet worden in onderzoek en innovatie en dat daarbij de weg naar succes niet zonder falen zal zijn, 

wat lijkt te betekenen dat ze bereid is meer risico te accepteren in Europese onderzoeks- en innovatieprogramma's. Ook moet 

de onderzoeksfocus liggen op gebieden met het hoogste potentieel. 

2. Een ambitieus en inclusief Europa: sociale rechtvaardigheid en welvaart is het fundament van Europa. Om ervoor te 

zorgen dat dit zo blijft, is een sterke economie nodig. Ze wil hiervoor een nieuwe mkb-strategie uitwerken, die het voor het 

mkb gemakkelijker moet maken om toegang te krijgen tot de markt. Met behulp van publiek private financiering moeten zij uit 

kunnen groeien tot ware innovators. Op sociaal vlak wijst ze op het belang van levenslang leren en het ontwikkelen van 

vaardigheden voor de digitale arbeidsmarkt. Ook wil ze voor kwetsbare kinderen een jongeren- en kindergarantie realiseren 

en streeft ze naar volledige gendergelijkheid. 

3. Een Europese Green Deal in haar eerste 100 dagen als voorzitter: Von der Leyen wil in 2050 een klimaat-neutraal 

Europa. Ze wil dit bereiken door onder andere de eerste Europese klimaatwet, die de klimaatdoelen juridisch moet 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/erasmus-mundus-catalogue-expanding-degrees_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2019_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/key-action-1-erasmus-mundus-joint-master-degrees-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte


 

 

 

 33 

vastleggen, en een nieuwe industriële strategie. Een duurzaam Europees investeringsplan ten bedrage van één biljoen euro 

en een just transition fund moeten dit mogelijk maken. 

4. Het beschermen van de Europese manier van leven: het beschermen van de rechtsstaat en de ontwikkeling van een 

humaan migratie- en asielbeleid. 

5. Een sterker Europa in de wereld: Europa moet een actievere rol spelen op het wereldtoneel. Verder kondigt Von der Leyen 

aan dat een no-deal Brexit onacceptabel is, maar dat de uittreding verleng kan worden, mits er gegronde redenen gegeven 

worden. Ook maakt zij zich sterk voor een groter budget voor het Europees Defensie Fonds.  

6. Verbeteren van de Europese democratie: Von der Leyen wil dat dat de Europese burger meer inspraak heeft in de 

Europese besluitvorming, dat het Europees Parlement initiatiefrecht krijgt en dat het systeem van spitzenkandidaten wordt 

verbeterd. 

 

Bestuurlijke vernieuwing 

In de een-na-laatste paragraaf presenteert Von der Leyen een bestuurlijke nieuwigheid. De zes ambities moeten dienen als inspiratie 

voor het allereerste Meerjarig Programma, dat ze vóór 2020 vanuit de Commissie gezamenlijk wil opstellen met het Parlement en de 

Raad. Daarbij wil ze de prioriteiten uit de Strategische Agenda https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Regeringsleiders-bepalen-vier-

prioriteiten-voor-de-komende-vijf-jaar  van de Raad in acht nemen. Dit meerjarig programma lijkt een soort inter-institutioneel akkoord te 

moeten zijn, dat de drie instellingen de komende vijf jaar zullen uitvoeren. 

 

Context 

De Europese Raad had Ursula von der Leyen voorgedragen om voorzitter te worden van de Europese Commissie. Op 16 juli heeft het 

Europees Parlement haar verkozen tot nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daarmee is zij de eerste vrouw die voorzitter zal 

worden van de Commissie. Sinds 2005 was ze onder Merkel achtereenvolgens minister van Familiezaken en Jeugd, minister van 

Arbeid en Sociale Zaken en minister van Defensie in Duitsland. 

Nu de voorzitter bekend is, kunnen de lidstaten kandidaten voor de Commissie voordragen. De zes ambities moeten de basis vormen 

van het werkprogramma van de komende Commissie, dat deze zomer zal worden opgesteld door het beoogd college. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Von der Leyen https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf  A 

Union that strives for more; my agenda for Europe 

Brief Neth-ER aan Ursula von der Leyen https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlands-kennisveld-feliciteert-nieuwe-

Commissievoorzitter-Von-Der-Leyen: Nederlands kennisveld feliciteert nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen 

 

 

Toekomst van EIT: focus op regionale impact en hoger onderwijs (16 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 29 

 
De Commissie wil dat het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich de komende jaren richt op regionale 

impact, hoger onderwijs en het oprichten van nieuwe KIC’s. Dit staat in de gepubliceerde conceptversie van de EIT Strategic 

Innovation Agenda 2021-2027 en de EIT-verordening. Belanghebbenden kunnen tot 5 september op beide voorstellen 

reageren. 

 

Strategisch plan en herziene verordening EIT 

Onder Horizon Europe zal het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zich richten op innovatie als antwoord op 

mondiale uitdagingen. Dat moet gebeuren aan de hand van drie doelstellingen, aldus de Commissie in haar ‘EIT Strategic Innovation 

Agenda 2021-2027’ https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-decision-eit-2021-2027.pdf  

1. Het verhogen van de regionale impact van de KIC’s 

2. Het stimuleren van innovaties in het hoger onderwijs 

3. Het oprichten van twee nieuwe KIC’s 

 

Ook heeft de Commissie de EIT-verordening https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/annexes-

proposal-regulation-eit.pdf  hernieuwd. De herziene verordening en de nieuwe agenda zijn nodig om het EIT aan te laten sluiten op het 

nieuwe onderzoeksprogramma, Horizon Europe, waar het EIT onderdeel van uitmaakt. Ook moet het leiden tot meer synergieën 

binnen Horizon en met andere Europese programma's. De Commissie heeft voorgesteld om het instituut met 3 miljard euro te voorzien 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Regeringsleiders-bepalen-vier-prioriteiten-voor-de-komende-vijf-jaar
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Regeringsleiders-bepalen-vier-prioriteiten-voor-de-komende-vijf-jaar
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlands-kennisveld-feliciteert-nieuwe-Commissievoorzitter-Von-Der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlands-kennisveld-feliciteert-nieuwe-Commissievoorzitter-Von-Der-Leyen
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-decision-eit-2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/annexes-proposal-regulation-eit.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/annexes-proposal-regulation-eit.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Horizon-Europe-bouwt-voort-op-succes-H2020
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voor de periode 2021-2027. Dit komt neer op een toename van 25% ten opzichte van het EIT-budget van de vorige periode (2014-

2020).   

 

Versterking KIC’s 

Om regionale verschillen in innovatiecapaciteit aan te pakken zal het EIT zich onder andere richten op het verhogen van de regionale 

impact van de KIC’s. Zo zal het vanaf 2021 voor elke KIC verplicht worden om het Regional Innovation Scheme 

https://eit.europa.eu/our-activities/outreach/eit-regional-innovation-scheme-ris  (RIS) op te nemen in de meerjarenstrategie. Het RIS is 

een instrument dat gebruikt wordt om informatie en good practices te delen binnen Europa. Tot nu toe maakten KIC’s op vrijwillige 

basis gebruik van het RIS. Ook zullen de KIC’s in de toekomst meer aansluiting moeten zoeken bij Smart Specialisation Strategies 

platforms https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ , die regio’s helpen bij het opstellen van hun eigen specialisatiestrategie. Deze 

maatregelen zouden kunnen helpen om de KIC’s beter te verankeren in de regio.  

 

Innovatie in het hoger onderwijs 

Het EIT zal zich in de komende periode ook richten op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in het hoger onderwijs. De 

EIT ziet onderwijs namelijk als belangrijke motor voor Europese innovatie, groei en competitiviteit. Rond de 750 hoger 

onderwijsinstellingen zullen worden voorzien van financiering, begeleiding en expertise. Hierdoor zouden ze beter deel kunnen nemen 

aan lokale innovatie-ecosystemen. Het instituut zal zich met name richten op instellingen in landen met een lagere innovatiecapaciteit, 

die door de KIC’s in contact zullen worden gebracht met andere belangrijke spelers op het gebied van kennis en innovatie.  

 

Nieuwe KIC’s en financiële onafhankelijkheid 

In de strategische agenda staat vermeld dat er twee nieuwe KIC’s zullen worden opgesteld. De eerste zal naar verwachting in 2022 van 

start gaan met als thema culturele en creatieve industrieën. Een tweede, nog onbekende KIC zal naar verwachting in 2025 worden 

opgesteld. Verder heeft de Commissie in de strategische agenda opnieuw bevestigd dat de oudste drie KIC’s (EIT Digital, EIT C limate-

KIC en EIT InnoEnergy) vanaf 2024 financieel onafhankelijk zouden moeten zijn, en dat op dat moment de directe subsidies zullen 

aflopen. Door middel van een aangepast financieringsmodel, waarin sterker ingezet wordt op co-financiering, wil de EIT de KIC's 

helpen met de transitie naar financiële onafhankelijkheid.  

 

Consultatie open 

De strategische agenda en EIT-verordening zullen door het Parlement en de Raad worden besproken. Ter ondersteuning van de 

discussie heeft de Commissie een consultatie geopend voor belanghebbenden om feedback te leveren op de voorstellen. Het is tot en 

met 5 september mogelijk om te reageren op de consultatie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-

330_en .  

 

Context 

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) is opgericht in 2008 met als doel om de innovatiecapaciteiten binnen de EU 

te verbeteren door samenwerkingen tussen universiteiten, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Het 

instituut – gevestigd in Boedapest – maakt onderdeel uit van Horizon Europe en valt onder de derde pijler: ‘innovative Europe’. De 

KIC’s zijn verspreid over Europa. Het Horizon Europe programma voorziet de EIT van financiering en beschri jft haar bezigheden in 

grote lijnen. De EIT is echter een onafhankelijke dienst en kent daarom een aparte verordening waarin de activiteiten en de wettelijke 

basis van het instituut verder staan uitgeschreven.  

 

Meer informatie 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3849  European Institute of Innovation and 

Technology: Commission proposes strategy for 2021-2027 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-decision-eit-2021-2027.pdf: 

Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 2021-2027 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/proposal-decision-eit-2021-2027-

annex.pdf: Annex to the proposal on the Strategic Innovation Agenda of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

2021-2027 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/annexes-proposal-regulation-eit.pdf: 

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology 
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Raad voor Concurrentievermogen: geïntegreerde aanpak voor duurzame groei (9 juli 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 28 

 
Europese groei moet duurzaam zijn. Om dat mogelijk te maken is een geïntegreerde aanpak nodig, waar ook onderzoeks- en 

innovatiebeleid deel van moeten uitmaken. Dat is de uitkomst van de eerste discussie tussen ministers onder het Finse 

voorzitterschap.  

 

Duurzame groei vereist geïntegreerde aanpak  

Een nieuwe Europese groeistrategie moet duurzaamheid als doel hebben. Dat kan alleen bereikt worden door een integrale aanpak, 

waar ook het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid deel van zou moeten uitmaken. Dat is de hoofduitkomst van de eerste 

informele Raad van Concurrentievermogen https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-

keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2  onder het Finse voorzitterschap. Ook de interne markt voor diensten, digitalisering, 

industriebeleid en klimaatbeleid moeten onderdeel worden van de geïntegreerde aanpak van duurzame groei. Volgens de ministers zal 

de transitie naar een klimaatneutraal Europa leiden tot nieuwe bedrijfsmogelijkheden door het bieden van klimaatneutrale oplossingen.  

 

Missies geven richting 

Verder presenteerde professor Maria Mazzucato tijdens de Raad hoe missie-gedreven onderzoek geïmplementeerd moet worden. Zij 

benadrukte dat missies een andere manier van onderzoeken is, waarbij er samengewerkt moet worden tussen meerdere sectoren over 

de onderzoeksdisciplines heen. Ook hier is dus een geïntegreerde aanpak vereist. Daarnaast werden de vijf mission board voorzitters 

bekend gemaakt. 

 

Context 

De uitkomsten van deze Raad zullen bijdragen aan de voorbereidingen van de samenkomsten van de Raad van 

Concurrentievermogen in september en november. Het doel is om hoofdboodschappen van deze Raad te formuleren voor de nieuwe 

Europese Commissie in het domein van economische groei en concurrentie voor de komende vijf jaar.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Raad voor Concurrentievermogen https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-

kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2: EU ministers discussed research and innovation as drivers for sustainable 

growth 

Persbericht Raad voor Concurrentievermogen https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-

keskustelemaan-kestavasta-kasvus-3: EU ministers discussed single market and climate neutral economy 

 

  

https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2
https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Mazzucato-missie-gedreven-onderzoek-vraagt-om-andere-manier-van-denken
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Vijf-mission-board-voorzitters-n-Nederlander
https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2
https://eu2019.fi/en/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-2
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-3
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-kutsuu-eu-n-kilpailukykyministerit-keskustelemaan-kestavasta-kasvus-3
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National R&D and innovation policy news 

 

 

Nederland twee plaatsen gezakt in Global Innovation Index 2019 (26 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 31 

 
Nederland staat op de vierde plaats van de Global Innovation Index 2019 en is daarmee twee plaatsen gezakt ten opzichte van 

vorig jaar. De index brengt in kaart hoe innovatief een economie is.  

 

Vierde plaats Nederland 

Nederland is twee plaatsen gezakt in de Global Innovation Index 2019 https://www.globalinnovationindex.org/Home en staat nu op de 

vierde plaats. Zwitserland, Zweden en de VS vormen de top drie. In 2017 en 2018 stond Nederland nog respectievelijk op de derde en 

tweede plaats. Nederland scoort vooral minder op haar menselijk kapitaal en onderzoek, waar onderwijs en onderzoeksactiviteiten 

onder vallen. Nederland is daar van de twaalfde naar de zeventiende plaats gezakt. Dit komt voornamelijk door de indicator onderwijs, 

waar Nederland met vijftien plaatsten is gedaald. De reden hiervoor is dat dit jaar data is meegenomen die eerder nog niet beschikbaar 

was, met name de overheidsfinanciering per leerling. Op het gebied van hoger onderwijs scoort Nederland slechter dan eerdere jaren, 

maar de oorzaak hiervan is dat andere landen hun prestaties hebben verbeterd. Daarentegen scoort Nederland zeer goed op het 

verspreiden van kennis en online creativiteit.  

 

Verschuiving ranglijst  

Maar liefst twaalf Europese landen bevinden zich in de top twintig. Voor het eerst staat Israël in de top tien van deze index en is Ierland 

van de tiende plek naar de twaalfde plek gezakt. China is van zeventien naar veertien gestegen.  

 

Context 

De Global Innovation Index geeft gedetailleerde statistieken over de innovatieprestaties van 129 landen en economieën over de hele 

wereld. De index wordt jaarlijks opgesteld door Cornell Universiteit, INSEAD Business School, en de World Intellectual Property 

Organization, een agenschap van de VN. Elk jaar wordt er een ander thema gekozen als leidraad voor de index. Dit jaar is de twaalfde 

editie gepubliceerd met als thema medische innovatie.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Global Innovation Index https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report : GII 2019 report 

Persbericht Global Innovation Index https://www.globalinnovationindex.org/Home: Release of the Global Innovation Index (GII) 2019: 

Creating Healthy Lives-The Future of Medical Innovation 

 

 

Wijziging van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek (22 juli 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Officiële Bekendmakingen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41745.html  

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

en de Minister voor Medische Zorg van 18 juli 2019, nr. WJZ/ 19175438, tot wijziging van de Subsidieregeling instituten voor 

toegepast onderzoek in verband met de vaststelling van de subsidieplafonds voor instituutssubsidie, programmasubsidie en 

infrastructuursubsidie voor het boekjaar 2020  

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister voor 

Medische Zorg;  

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;  

 

Subsidieplafonds voor instituutssubsidie voor het boekjaar 2020  

In onderstaande tabel bevinden zich de subsidieplafonds voor de instituutssubsidie voor het boekjaar 2020.  

https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-report
https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41745.html
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Instituut Subsidieplafond (€) 

MARIN 6.874.000 

Deltares 18.988.000 

NLR 23.677.000 

Wageningen Research 38.041.800 

 

In de bijlagen van publiicatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41745.html  vind je meer detail informatie over de 

verdeling van de subsidies over de instituten en de onderliggende thema’s. 

 

 

OESO: “Geen fiscale prikkels maar publieke financiering nodig in Nederland!” (17 juli 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 29 

 
Er zijn hogere publieke investeringen nodig voor onderzoek & ontwikkeling in Nederland, aldus de OESO in haar jaarlijkse 

groeirapport. Momenteel stimuleert Nederland de sector vooral door fiscale prikkels, maar om ook private investeringen te 

stimuleren is er meer ondersteuning nodig vanuit de overheid. Ook andere landen worden opgeroepen om structureel hun 

beleid te gaan hervormen door geld te sluizen naar sectoren die duurzame groei stimuleren. 

 

Keihard investeren   

Nederland moet de publieke financiering voor onderzoek & ontwikkeling (O&O) gaan verhogen, aldus de OESO in haar rapport Going 

for Growth 2019 https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en#page1. Momenteel ondersteunt 

Nederland O&O vooral door middel van fiscale prikkels, maar de OESO raadt aan dat dit aan te vullen met directe financiering, zoals 

beurzen en leningen. Hiermee zullen behoeftes van bedrijven op het gebied van O&O beter tegemoet worden gekomen. De OESO ziet 

echter wel dat Nederland extra geld heeft vrijgemaakt om de Nationale Wetenschapsagenda te promoten en ook dat de financiering 

voor digitale infrastructuren en internationaal onderzoek iets omhoog is gegaan. 

 

Investeren in duurzame groei   

De OESO roept ook haar andere lidstaten op om snel hun beleid te gaan hervormen, vooral de onderwijssector is daar ernstig aan toe. 

Niet alleen de OESO-landen, maar ook de EU krijgt de opdracht te hervormen door meer geld te steken in sectoren die duurzame groei 

stimuleren, zoals innovatie, onderzoek en onderwijs. Erasmus zou bijvoorbeeld toegankelijker kunnen worden gemaakt voor kansarme 

groepen. 

 

Context 

Dit jaarlijkse rapport van de  OESO geeft een overzicht van de prioriteiten die lidstaten zouden moeten stellen bij het structureel 

hervormen van hun economie. Het rapport geeft beleidsmakers een aantal landspecifieke aanbevelingen om duurzame groei te 

stimuleren en daarmee een antwoord te bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Eerder pleitte de OESO in 

een rapport voor een groter EU-budget voor onderwijs en innovatie. Nederland geeft momenteel minder uit aan O&O in vergelijking met 

andere OESO-landen. 

 

Meer informatie:  

Publicatie OESO https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en#page1  Going for Growth 2019 

 

 

Evaluatierapport Wetsus gereed (10 juli 2019) 

Bron: Website NWPO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/evaluatierapport-wetsus-gereed.html  

De raad van bestuur van NWO heeft het rapport van de evaluatie van Wetsus vastgesteld. Wetsus is een 

samenwerkingsverband van bedrijven en universiteiten op het gebied van watertechnologie. NWO draagt in het kader van het 

Kennis- en Innovatiecontract (KIC) hieraan bij. Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Huib de Vriend heeft het 

functioneren van Wetsus geëvalueerd. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-41745.html
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en#page1
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/OESO-pleit-voor-een-groter-EU-budget-voor-onderwijs-en-innovatie-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlandse-OO-uitgaven-flink-onder-OESO-gemiddelde
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/economic-policy-reforms-2019_aec5b059-en#page1
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/evaluatierapport-wetsus-gereed.html
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De commissie is positief over het publiek-private samenwerkingsmodel van Wetsus. Zij typeert Wetsus als een 'central hub' van 

laagdrempelige services en faciliteiten vooral voor het MKB. Wetsus heeft bewezen meerwaarde voor het watertechnologielandschap 

in Nederland. Tegelijk doet de commissie een aantal aanbevelingen ten aanzien van het financieringsmodel en de bijdrage van NWO. 

Op basis van het evaluatierapport zijn met Wetsus en andere stakeholders gesprekken gestart over mogelijke toekomstige bijdragen 

van NWO in het kader van het nieuwe Kennis- en Innovatiecontract (KIC https://www.nwo.nl/beleid/topsectoren/werkprogramma+2018-

2019) voor 2020-2023 en de ontwikkeling van een nationaal programma voor watertechnologie. 

• Wetsus evaluation - final report: 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/wetsus/wetsus-evaluation---final-

report/Wetsus+evaluation+-+final+report+-+externdef.pdf  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nwo.nl/beleid/topsectoren/werkprogramma+2018-2019
https://www.nwo.nl/beleid/topsectoren/werkprogramma+2018-2019
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/wetsus/wetsus-evaluation---final-report/Wetsus+evaluation+-+final+report+-+externdef.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/wetsus/wetsus-evaluation---final-report/Wetsus+evaluation+-+final+report+-+externdef.pdf
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Gobal innovation news 

Digitalisering als drijver van innovatie (24 juli 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 30 

 
Digitale technologieën spelen in alle economische sectoren een steeds grotere rol voor innovatie, zo stelt de OESO. Om 

digitale innovatie te ondersteunen kan een sectorale aanpak helpen bij het ontwikkelen van nieuw innovatiebeleid.   

 

Digitalisering drijft innovatie  

Digitale technologieën veranderen de manier waarop innovatie bereikt wordt, schrijft de OESO in het rapport "How Are Digital 

Technologies Changing Innovation" https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-

innovation_67bbcafe-en;jsessionid=yqDMxXNV6O0eduqnrQyHDJlp.ip-10-240-5-118  waarin zij analyseert welke impact digitalisering 

heeft op innovatie. De OESO observeert verschillende trends die voor vrijwel alle economische sectoren gelden. Zo is innovatie steeds 

vaker gebaseerd op data, bijvoorbeeld het gebruik van Internet of Things (IoT). Ook zorgt digitalisering ervoor dat innovatiecycli 

versnellen. Daarnaast wordt er steeds meer naar samenwerking gezocht om over de juiste expertise te beschikken, bijvoorbeeld door 

middel van samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen. 

 

Sectorspecifieke beleidsaanpak 

Aangezien de impact van digitale innovatie varieert tussen verschillende sectoren, raadt de OESO aan om sectorspecifieke 

beleidsplannen op te zetten voor strategische sectoren. Daarbij moet gekeken worden welke uitdagingen er op de lange termijn spelen 

op het gebied van de digitale transformatie. Een sectorspecifieke beleidsaanpak moet echter niet in de weg staan van samenwerking 

tussen verschillende sectoren. Innovatie in het digitale tijdperk komt vaak voort uit kruisbestuiving tussen disciplines en technologieën, 

bijvoorbeeld door middel van interdisciplinaire studieprogramma’s op universiteiten en samenwerking tussen onderzoekers en 

bedrijven. 

 

Context 

Dit rapport van de OESO beschrijft hoe digitale technologieën innovatieprocessen en -uitkomsten veranderen in verschillende sectoren. 

Daarvoor hebben ze specifiek gekeken naar de landbouwsector, auto-industrie en detailhandel. Onlangs nam de Raad van de 

Europese Unie conclusies aan voor een digitaal beleid na 2020, waarin het gebruik van innovatie digitale technologieën ook centraal 

staat. 

 

Meer informatie:  

Publicatie OESO https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en: 

How are digital technologies changing innovation?  

 

 

 

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en;jsessionid=yqDMxXNV6O0eduqnrQyHDJlp.ip-10-240-5-118
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en;jsessionid=yqDMxXNV6O0eduqnrQyHDJlp.ip-10-240-5-118
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en
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Wageningen University & Research  related Events 
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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 exhibition where 

100 granted projects will present their work. Bringing projects together in one venue with other BBI JU stakeholders, will facilitate the 

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

We welcome all our stakeholders: industry, SMEs, academia, research organisations and policymakers, opinion leaders, EU 

community, BBI JU projects’ participants and bio-based industries community as a whole. 

  

WHERE 

The event will take place at the Egg Congress and Meeting Center https://www.theeggbrussels.com/  in Brussels. 

 

 

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


 

 

 

 45 

Call deadlines 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 5 August 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 (CLOSED), 

and 19 September 2019 17.00 Brussels time (ERC Proof of Concept  Grant PoC-2019) 

Starting Grants 2020 ERC-2020-

StG 

16 October 2019 17.00 Brussels time (ERC Starting Grant ERC-2020-StG) 

ERC-2020-CoG 4 February 2020 17.00 Brussels time (ERC Consolidator  Grant ERC-2020-CoG) 

ERC-2020-AdG 26 August 2020 17.00 Brussels time (ERC Consolidator Grant ERC-2020-AdG) 

Synergy Grants 2020 ERC-2020-

SyG 

5 November 2019 17.00 Brussels time (ERC Synergy  Grant ERC-2020-SyG) 

ERC-2020-PoC 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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-stg;freeTextSearchKeyword=ERC-2020-STG;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2020-syg;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;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/topics/infradev-01-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html


 

 

 

 46 

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 August 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 August 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

10-09-2019 Deadline submission OECD Call for applications for funding in 2020 for  Co-operative Research Programme 

(CRP) Biological resource management for sustainable Agricultural Systems for both Fellowship 

applications and Conference applications The deadline to apply is Tuesday 10 September 2019, midnight (Paris 

time). http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/  

 

 

 

http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_Text_metabolic_diseases_Final.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
https://bfgo.org/opportunity/index.jsp#ceh2019
http://bfgo.org/
https://www.bfgo.org/publications/arctic2019/CRA_Arctic_II_feb19.pdf
http://www.oecd.org/agriculture/crp/applications/
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National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 5 August 2019. Calls marked with NEW  are newly included in 

the list 

Deadline Call 

15-08-2018 Sluiting indiening volledige projectvoorstelen voor PPS-projecten Topsector Agri & Food en de 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen binnen het thema ‘Landbouw, Water, Voedsel’  Indieners 

krijgen tot 15 augustus de gelegenheid hun projectidee uit te werken in een volledig voorstel. De uitslag over 

honorering wordt na 15 oktober aan de indieners bekend gemaakt. 

https://topsectoragrifood.nl/nieuws/oproep-voor-pps-projecten-geopend/ en https://topsectoragrifood.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Call-tekst-2019-AgriFood-en-TU.pdf  

27-06-2019 Sluiting indiening volledige onderzoeksaanvragen Duurzame watertechnologie Samenwerkings-

programma NWO-Wetsus betreffende de impact van wateronderzoek op energie, bedrijfsleven, 

gezondheid, economie en milieu. Deadline voor volledige onderzoeksaanvragen, op uitnodiging: 27 juni 

2019, 14:00 uur https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-

watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html 

27-08-2019 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Vernieuwingsimpuls Vici Ronde 2018 Sluitingsdatum voor het 

indienen van uitgewerkte VICI aanvragen dinsdag 27 augustus 2019, 14.00 uur (CEST). 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/vernieuwingsimpuls/vici/index.html  

29-08-2019 Sluiting indienen uitgewerkte aanvraag Subsidieoproep: ZonMw Open Competitie. De deadline voor het 

indienen van uitgewerkte aanvragen is 29 augustus 2019. 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/subsidieoproep-zonmw-open-competitie/ en 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/zonmw-open-competitie/ 

29-08-2019 Sluiting indiening uitgewerkt voorstel voor nieuwe eScience call for proposals Innovative eScience 

Technologies for Big Science (eTEC-BIG) De deadline voor indiening van een uitgewerkt voorstel (full 

proposal) is op 29 augustus 2019. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/informatiebijeenkomst-en-

nieuwe-call-innovative-escience-technologies-for-big-science-etec-big.html  

03-09-2019 Sluiting 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-

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 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 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 

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/
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
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
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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 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 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/  

12-09-2019 NEW: Deadline voor indiening motivatieformulier oproep Nationale Wetenschapsagenda - Transitie 

naar een duurzaam voedselsysteem. Deadline voor het indienen van een motivatieformulier door 

geïnteresseerde partijen is 12 september 2019, 14.00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-

voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html  

19-09-2019 Deadline voor indienen van een volledige aanvraag  Smart Industry  call 2019 

(samenwerkingsprogramma Smart Industry en NWO) De deadline voor het indienen van een volledige 

aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00:00 CEST.   https://www.nwo.nl/financiering/onze-

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

19-09-2019 Deadline voor indiening aanvragen NWO programma photosynthesis. De deadline voor het indienen van 

aanvragen is 19 september 2019, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesi

s---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf  

19-09-2019 NEW: Deadline oproep Samenwerking China (NSFC) op het gebied van verstedelijking en 

veranderingen in demografie.   Call for Proposals is 19 september 2019, 14:00 CEST (NWO)/ 20 

September, 16:00 CST (NSFC). Aanvragen dienen zowel bij NWO als bij NSFC te worden ingediend, door 

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/enw/groen/groen.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/groen---call-for-proposals/Call+for+Proposals_GROENIII_DEF.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
mailto:humanemeetmodellen@gezondheidsfondsen.nl
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/hestia/hestia.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-fellows/comenius-teaching-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-teaching-fellows/comenius-teaching-fellows.html
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_for_pre-proposals_ABR_3rd_round.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Call_for_pre-proposals_ABR_3rd_round.pdf
https://stimuleringsfonds.nl/nl/actueel/nieuws/open_oproep_ruimte_voor_talent_3/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/smart-industry/smart-industry-2019---si2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
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respectievelijk de Nederlandse en Chinese Principal Investigator. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html  

 

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  

26-09-2019 NEW: Sluiting oproep Create2Solve – proof of concept projecten – Challenge 1 & Challenge 2 (fase 1). 

U kan tot donderdag 26 september 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via 

ProjectNet.https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-

proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/  

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 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 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 

24-11-2019 NEW:  Deadline vooraanvragen voor call for proposals Nationale Wetenschapsagenda - Thema: 

Ecologie & Noordzee.  De deadline voor het indienen van aanvragen is 24 oktober 2019, om 14:00 uur 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda-

--thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-

programma---thema-ecologie--noordzee.html  

05-11-2019 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/  

05-11-2019 NEW: Sluiting oproep 0nderzoeksprogramma Kunstmatige Intelligentie - verantwoord inzet. De 

deadline voor het indienen van een aanvraag is: 5 november 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
mailto:womeninchemistry@nwo.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
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
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
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
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financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---

verantwoord-inzet.html  

07-11-2019 Deadline 2 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

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

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

07-11-2019 Sluiting indiening van de regeling KIEM GoChem. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 

uiterlijk 7 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is  28 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die 

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

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html  

26-11-2019 Sluiting van de regeling Lectorposities bij de NWO-instituten (L•INT). De call for proposals L•INT 2018-

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

sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT  

02-12-2019 Sluiting indiening Rubicon beurs 2019 ronde 3. Indiening tot en met  2 december 2019 om 14.00 uur 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html 

03-12-2019 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  

24-03-2019 NEW: Deadline voor indiening uitgewerkte aanvragen voor oproep Nationale Wetenschapsagenda - 

Transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen 

door een of twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
http://www.dus-i.nl/
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---

transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-

voedselsysteem.html 

April 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

June 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 5 August 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/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start
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About the EU office 

The EU office  of Wageningen University & research provides, in close collaboration with Science Group liaison officers, information 

and support on fund raising, proposal writing and project management. The helpdesk can supply you with information on specific 

national and international programmes and funding schemes, best practices and templates.  

 

Rooted in the former EuropaDesk that focused mainly on EU funding mechanisms, the services were broadened to include other 

international funding schemes as well as national and regional subsidies. Our approach is demand-driven. We look for tailor-made 

solutions, liaise with regional and institutional account managers, National Contact Points and EU officers and can support project 

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

The EU office  is committed to provide advice in the whole process from proposal development to project execution and beyond. 

Whether you are looking for consultancy with regard to fund raising and proposal writing, are seeking dedicated support in developing 

(inter)national strategic initiatives, or are looking for advice on legal, financial or other project management related subjects.     

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

Contact point ASG, SSG, RIKILT  0317 486876 Peter.Jongebloed@wur.nl 

Christianne Marcelis  Contact point PSG  0317 480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 
 

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

Reynout.Hana@wur.nl 
 
Rene.vanree@wur.nl  

 
Science Groups Liaison Officers:  

Hans Spoolder Wageningen Livestock Research 0 317-480652 Hans.Spoolder@wur.nl 

Gerda Bakker ASG department 0317-483382 Gerda.bakker@wur.nl 

Annika Dijkstra-Garritsen ASG department 0317-482524 annika.dijkstra-garritsen@wur.nl 

Ruben Spreeuwers ASG department 0317-484814 Ruben.Spreeuwers@wur.nl 

Tender Support Unit ESG 0317-477768 tendersupportunit.esg@wur.nl 

Jos Teunissen AFSG 0317-485313 jos.teunissen@wur.nl  

Marjolein van der Glas AFSG 0317-480471 Marjolein.vanderglas@wur.nl  

Maryvon Noordam  RIKILT 0317-480295 maryvon.noordam@wur.nl 

Annemieke Steenbergen  SSG departement 0317-483729 Annemieke.Steenbergen@wur.nl  

Miranda ten Holder SSG departement 0317-481378 miranda.tenholder@wur.nl  

Luc van Hoof Wageningen Marine Research 0255-564646 Luc.vanhoof@wur.nl 

Christianne Marcelis PSG 0317-480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 

Oscar van Rootselaar SSG department 0317-482266 oscar.vanrootselaar@wur.nl  

Wim van der Poel Wageningen Bio Veterinary Research 0320-238383 Wim.vanderPoel@wur.nl 

Ineke van Driel SSG departement 0317-485656 Ineke.vanDriel@wur.nl 
Judith Battjes Wageningen Economic Research 070-3358188 Judith.battjes@wur.nl  

John Hollands SSG-CDI 0317-486859 John.hollands@wur.nl  
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Disclaimer 

Effort has been made to present all information accurately. However, no liability is accepted for any inclusions or advice given or for 

omissions for the publication. Hyperlinks are provided as a convenience to the user. The EU office is not responsible for the contents of 

any information provided by outside sites through these links. As the information in Subsidy and Innovation News can only be a 

selection, the EU office is happy to receive further and updated information for distribution. Subsidy and Innovation News is an online 

newsletter published at least twenty times a year. The newsletter is published on the International Helpdesk web site 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx. You can register for receiving 

notifications when a new issue is published by sending an email to peter.jongebloed@wur.nl  with ‘Registration for Subsidy and 

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

WUR deeply cares about the protection of your privacy and making our services transparent, personal and trustworthy. Our updated 

privacy policy gives a clear explanation of how we treat your data. 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx
mailto:peter.jongebloed@wur.nl
http://service.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31343431310D31363636350D34363534340D38363439370D300D37363936464430370D310D0D300D3134393731330D372E372E302E31383939320D31

