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HORIZON 2020    

Save the date - World Food Day – High-level event (16 August 2019) 

Source: Website JPI-HDHL 

  
JPI HDHL will be one of the speakers at a High-Level event in Brussels on World Food Day, the 16th of October 2019, with the theme 

‘FOOD 2030: Nourishing people and nurturing the planet through sustainable and healthy diets for all’. Participants are invited to 

discuss the cross-sectoral role of nutrition, with a focus on obesity. The organization of the event is a collaborative effort by the FAO, 

the European Economic and Social Committee, the European Committee of the Regions, and the European 

Commission/FIT4FOOD2030. The agenda and registration link will be published in early September. The event will also be live-

streamed online. Read More... https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/517-save-the-date-world-food-day-high-

level-event  

 

 

10 miljoen voor 5 Nederlandse innovatieve scale-ups (12 augustus 2019) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/10-miljoen-voor-5-nederlandse-innovatieve-scale-ups  

 
5 Nederlandse bedrijven zijn met hun innovaties geselecteerd voor de tweede call van 2019 van het mkb (SME) instrument 

(fase 2) van Horizon 2020. De scale-ups krijgen gezamenlijk net iets meer dan €10 miljoen aan Europese subsidie. Dit geeft 

hen de kans hun bedrijf op te schalen en hun innovatieve producten uit te rollen in Europese of wereldwijde markten. 

 

In deze tweede ronde die sloot op 3 april 2019 kwamen in totaal 1757 Europese aanvragen binnen waarvan 72 inzendingen uit 

Nederland. Hiervan mochten 9 Nederlandse mkb’ers door naar de pitchronde in Brussel. Zij presenteerden hun bedrijf en innovat ie aan 

een panel bestaande uit wetenschappers, investeerders en mensen uit het bedrijfsleven. 

Welke 5 bedrijven kregen dit competitieve subsidie-instrument toegekend en aan welke innovaties werken zij? 

 

Winnaars tweede call 2019 

VitalFluid 

De huidige productie van stikstof als meststof is belastend voor het milieu en alleen mogelijk in grote chemische fabrieken. VitalFluid 

ontwikkelt plasmatechnologie die stikstof direct vanuit de lucht bindt en in de vorm van nitraat oplost in voedingswater voor gewassen. 

Het proces om stikstof te binden maakt uitsluitend gebruik van lucht, water en elektriciteit. Met de technologie van VitalFluid kan de 

tuinder in eigen beheer met duurzaam opgewekte energie stikstof fixeren en inzetten als meststof. Het bedrijf werkt aan optimalisatie 

van het systeem en voert demonstraties uit in de komkommer en tomatenteelt. Als voorbereiding op de pitch in Brussel volgde 

VitalFluid de pitch-oefensessie bij RVO.nl, wat zeer bruikbare feedback opleverde. VitalFluid gebruikte naast het Horizon 2020 MKB-

instrument de Vroege Fase Financiering. 

 

Plantics 

Plantics ontwikkelde een unieke 100% biobased hars waarmee plastic (wegwerp) producten vervangen kunnen worden door producten 

gemaakt van gerecycled papier. Door de papieren producten te behandelen met de Plantics hars, zijn deze bestand tegen vocht, vet en 

zien ze er natuurlijk uit. De unieke Plantics hars is sterk, heeft een zeer lage CO2 footprint en de producten zijn (instelbaar) bio-

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/517-save-the-date-world-food-day-high-level-event
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/517-save-the-date-world-food-day-high-level-event
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/517-save-the-date-world-food-day-high-level-event
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/10-miljoen-voor-5-nederlandse-innovatieve-scale-ups
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/517-save-the-date-world-food-day-high-level-event
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afbreekbaar. Het gerecycled papier met Plantics hars maakt het mogelijk plastics in vele toepassingsgebieden te vervangen, wat het 

plasticprobleem in de wereld helpt te verminderen. Ook Plantics maakte gebruik van de hulp van RVO.nl bij de voorbereiding van de 

pitch in Brussel. Naast het Horizon 2020 mkb-instrument maakten ze ook gebruik van de TKI-energie subsidie en de WBSO. 

 

Micreos 

Antibiotica-resistentie vormt een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Micreos biedt met haar technologie een echt 

alternatief voor antibiotica waarmee nu al miljoenen mensen met huidaandoeningen zoals eczeem, acne en rosacea, geholpen kunnen 

worden. Antibiotica doden naast de slechte ook de goede bacteriën, die essentieel zijn voor onze gezondheid, en gebruik ervan leidt tot 

resistentie. De endolysine-technologie van Micreos heeft deze problemen niet, dat is een revolutionaire innovatie. Tijdens het project 

gaat Micreos de technologie verder ontwikkelen voor meerdere toepassingen. Micreos heeft de pitch-oefensessie van RVO.nl als zeer 

waardevol ervaren en maakt ook gebruik van de WBSO en het Innovatiekrediet. 

 

Rainmaker 

Waterschaarste is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. De oceaan is een veelbelovende bron voor het 

leveren van drinkwater, maar de bestaande systemen zijn zeer energie-intensief, hebben veel kapitaal nodig en vergen veel 

onderhoud. Deze systemen zijn daardoor slecht toepasbaar voor decentrale waterproductie, daarnaast zijn deze technieken niet of 

nauwelijks te combineren met toepassing van duurzame energie. Rainmaker zorgt voor decentrale waterontzilting op basis van 

duurzame energie (zon en wind). Het systeem van Rainmaker is ideaal voor toepassing op eilanden, waar zon, zee en wind 

overvloedig aanwezig zijn en kan dus water ontzilten op een duurzame manier. 

 

Runecast Solutions 

Veel aspecten van ons leven en de meeste industrieën vertrouwen volledig op digitale technologie. Maar toch zijn er soms storingen 

die de service onderbreken en die invloed kunnen hebben op gegevensbeveiliging. Runecast biedt innovatieve technologie om 

voorspellende analyses van ICT systemen uit te voeren. De technologie van Runecast maakt het mogelijk servicestoringen te 

beperken, de beveiliging van data te verbeteren en tijd te besparen bij het oplossen van problemen. 

 

Bekijk alle winnaars https://sme.easme-web.eu/  op de website van de Europese Commissie (Engels). 

 

 

EIP-AGRI Brochure on Funding opportunities under Horizon 2020 - Calls 2020 (12 August 

2019) 

Source: Website EIP Agri https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-

5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019  

Horizon 2020 is the largest source of public funding for research and innovation from the European Commission. It has a budget of 

around €3.7 billion for the Societal Challenge 2 (SC2) on ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine, maritime and 

inland water research and the bioeconomy’ for 2014-2020. Through the SC2, H2020 aims to create solutions for problems which 

farmers and foresters currently face. It funds projects in which researchers and stakeholders build solutions together, sharing 

knowledge and producing results that are ready to be put into practice. The projects are actively supported by the EIP-AGRI network. 

This brochure should help you find your way through the different calls for 2020. 

 

IP-AGRI Brochure Funding opportunities under Horizon 2020 - calls 2020: English version: 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-

5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019  

 

Infographic Funding opportunities under Horizon 2020 - calls 2020: English version:https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-

eip/files/eip-agri_infographic_horizon_2020_calls_2020_2019_en.pdf  

 

Infographic Funding opportunities under Horizon 2020 - calls 2020: English version (jpg): 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_horizon_2020_calls_2020_2019_en.jpg  

 

 

Operational Groups on the EIP-AGRI website (12 August 2019) 

Source: Newsletter EIP Agri  12 August 2019 

You can search through around 800 Operational Groups from across the EU on the EIP-AGRI website. Search by country or keyword, 

read about the objectives of the project and the results so far. You can even make connections – each project has published contact 

details. Click My EIP-AGRI, choose the ‘Operational Groups’ section and browse the map https://eip-agri.us7.list-

manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c  or view the full list of projects https://eip-

agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c. 

 

 

Werk mee aan het nieuwe EIT (9 augustus 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 33 

https://sme.easme-web.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-funding-opportunities-under-5?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter&pk_content=nl_08_2019
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_horizon_2020_calls_2020_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_horizon_2020_calls_2020_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_infographic_horizon_2020_calls_2020_2019_en.jpg
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=828c30227e&e=e7eea78a8c
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Het European Institute of Innovation and Technology is op zoek naar acht nieuwe leden voor haar Raad van Bestuur. 

Academici, onderzoekers, innovators en ondernemers worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen vóór 7 oktober a.s. 

Raad van Bestuur 

 

Het European Institute of Innovation and Technology (EIT) zoekt acht nieuwe leden https://ec.europa.eu/education/news/join-the-

european-institute-of-innovation-and-technologys-governing-board_en voor haar Raad van Bestuur. Het belangrijkste bestuursorgaan 

van het instituut opereert onafhankelijk en is verantwoordelijk voor de selectie, aanwijzing en evaluatie van de Knowledge and 

Innovation Communities (KICs). Ook is ze verantwoordelijk voor het strategisch management van de organisatie. Leden worden 

aangesteld door de Europese Commissie voor een niet-verlengbaar mandaat van vier jaar. De twaalfkoppige Raad telt momenteel één 

Nederlander, voorzitter Dirk Jan van den Berg, wiens mandaat in 2020 afloopt.   

 

Spannende tijden 

In juli dit jaar publiceerde de Commissie een conceptversie van de nieuwe EIT Strategic Innovation Agenda 2021-2027 

https://eit.europa.eu/news-events/news/european-commission-proposes-eit-strategy-2021-2027  en een vernieuwde EIT-verordening. 

Hierin wordt een ambitieuzere taak voor het EIT weggelegd met een groter mandaat, betere regionale verankering en een groter 

budget. Ook voorziet de Commissie hierin de oprichting van twee nieuwe KICs; één rond Culturele en Creatieve Industrieën in 2022 en 

één rond een nog nader te bepalen thema in 2025. Tot 5 september a.s. loopt er een open consultatie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330_en  rond de nieuwe strategische agenda. 

 

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 hogeronderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven te stimuleren en te 

faciliteren. 

 

Meer informatie:  

Aankondiging EIT https://eit.europa.eu/news-events/news/calling-europes-innovation-leaders-join-eit-governing-board: Calling 

Europe’s innovation leaders to join the EIT Governing Board 

Publicatie EIT https://eit.europa.eu/sites/default/files/gb_decision_08-2019_ares20195059885_signed.pdf : Selection procedure for 

new EIT Governing Board Members 

 

 

Possible consequences of a no-deal Brexit (9 August 2019) 

Source: Website  of the Austria Research Promotion Agency (FFG) 

There is the possibility that the United Kingdom (UK) will leave the European Union without a withdrawal agreement 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759019/25_November_Agreement_o

n_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_

Atomic_Energy_Community.pdf  and therefore without a transition period (referred to as “no-deal” scenario). This would have 

consequences for calls and ongoing projects carried out under Horizon 2020. 

 

On 9 July 2019 the Council adopted contingency measures in the event of a "no deal". They will enable the EU to continue payments to 

UK beneficiaries for contracts that have been signed before the withdrawal date. This will require that ... 

• UK will contribute to the EU budget 2019 as adopted AND 

• accepts controls and audits for EU programmes and actions AND 

• makes the first payment to the EU budget for the period after its withdrawal. 

The press release can be found here https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/09/2019-eu-budget-council-

adopts-contingency-measures-for-a-no-deal-brexit/ . 

 

The UK government has committed to compensating UK project partners for lost funding from the EC in the case of a no-deal scenario 

(underwrite guarantee). Please note, however, that this guarantee applies exclusively to project partners from the UK and not from 

other countries and that this commitment to date constitutes a purely political announcement without any legally binding effect. 

If the status quo remains the same until final BREXIT, this will have the following consequences for (ongoing) Horizon 2020 projects: 

 

https://ec.europa.eu/education/news/join-the-european-institute-of-innovation-and-technologys-governing-board_en
https://ec.europa.eu/education/news/join-the-european-institute-of-innovation-and-technologys-governing-board_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Dirk-Jan-van-den-Berg-nieuwe-voorzitter-EIT-Governing-Board
https://eit.europa.eu/news-events/news/european-commission-proposes-eit-strategy-2021-2027
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2019-330_en
https://eit.europa.eu/news-events/news/calling-europes-innovation-leaders-join-eit-governing-board
https://eit.europa.eu/news-events/news/calling-europes-innovation-leaders-join-eit-governing-board
https://eit.europa.eu/news-events/news/calling-europes-innovation-leaders-join-eit-governing-board
https://eit.europa.eu/sites/default/files/gb_decision_08-2019_ares20195059885_signed.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759019/25_November_Agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759019/25_November_Agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/759019/25_November_Agreement_on_the_withdrawal_of_the_United_Kingdom_of_Great_Britain_and_Northern_Ireland_from_the_European_Union_and_the_European_Atomic_Energy_Community.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/09/2019-eu-budget-council-adopts-contingency-measures-for-a-no-deal-brexit/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/09/2019-eu-budget-council-adopts-contingency-measures-for-a-no-deal-brexit/
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Please note: The Brexit has been postponed to 31 October 2019 the latest. In case of an earlier ratification of a withdrawal 

agreement, the Brexit takes effect on the first day of the month following the ratification. 

 

More detailed information can be found on the following pages: 

• BBC (Brexit Chart 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png )  

• UKRO (Brexit-Factsheet 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png  

about the current UK situation in Horizon 2020) 

• UK Government (Overview 

https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png  + 

Guidance https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal/horizon-2020-funding-if-

theres-no-brexit-deal--2  + UK Preparations https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-

no-deal-scenario ) 

  

A "no-deal" scenario would mean that the UK will be a non-associated third country/non-EU country and will have a similar status 

to a (high-income) industrial state (e.g. Japan). This would mean for the UK: 

• that UK organisations would generally be eligible to participate in all programme lines of Horizon 2020, unless the relevant 

calls impose specific restrictions, but 

• would not automatically be eligible to receive funding.  

UK organisations would lose their eligibility for funding upon the UK’s withdrawal. This would mean that the costs incurred by them 

after a "no deal" Brexit will no longer be eligible for funding. 

 

It is essential that ongoing Horizon 2020 projects continue to meet the minimum requirements for participation according to Art. 9 of 

the Horizon 2020 Rules for Participation 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf  (collaborative 

projects: at least three independent organisations from three different EU Member States https://europa.eu/european-union/about-

eu/countries_en /Associated Countries https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-

list-ac_en.pdf ). If the action does not fulfill these minimum criteria for participation after the exit of the British organisation anymore, 

this would either require an Amendment initiated by the European Commission (EC) (admission of new partner, change of status of UK 

organisation), or the project would be terminated by the EC (see pages 37, 339 and 357 of the Annotated Model Grant Agreement 

(AGA) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf). 

 

UK organisations may receive funding as participants from a non-EU country in exceptional cases, especially 

• when the UK (or a group of countries to which the UK belongs), is explicitly addressed in the work programme and/or 

• the UK organisation is essential for the implementation of the project and the benefit it brings to the consortium has been 

clearly and convincingly presented in the project proposal (e.g. technological edge, proven expertise, research infrastructure). 

  

UK organisations may also participate as international partners (Art. 14a Grant Agreement) and carry out project work without, 

however, receiving EU funding. 

  

Information in particular for universities can be found here: 

• Brexit: How universities can prepare for a no-deal scenario https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-

universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html  

• Letter from Prof. Dame Janet Beer to research ministries and funders https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-

how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html  

 

 

Horizon 2020 funding after Brexit (8 August 2019) 

Source: Website UK Government https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-funding-after-brexit  

How Horizon 2020 funding will be affected if there’s a no-deal Brexit. The UK government has committed to guarantee funding for 

all successful competitive UK bids to Horizon 2020 https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding  

that are submitted before we leave the EU, if there’s a no-deal Brexit. 

The guarantee also covers all successful competitive UK bids to Horizon 2020 calls open to third-country participation submitted 

between Brexit and the end of 2020. Both the guarantee and extension commit funding to UK Horizon 2020 participants for the l ifetime 

of projects. 

 

UK Research and Innovation (UKRI) will also manage the independent assessment of UK applications to European Research Council 

(ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) and SMEi grants that have been submitted before Brexit, if they are not assessed by 

the European Commission. Successful applications will be funded for the lifetime of the project. 

 

UK recipients who have already submitted successful bids 

Current UK recipients of Horizon 2020 funding need to provide initial information about their projects on the UKRI portal.  

Register your project on the portal https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/eu-grant/overview . 

https://www.bbc.com/news/uk-politics-parliaments-47670347
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png
https://ichef.bbci.co.uk/news/624/cpsprodpb/153B3/production/_106136968_brexit_flowchart_22_march_v04_640-nc.png
https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal--2
https://www.gov.uk/government/publications/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal/horizon-2020-funding-if-theres-no-brexit-deal--2
https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario
https://www.gov.uk/government/publications/uk-governments-preparations-for-a-no-deal-scenario
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
https://www.ffg.at/europa/recht-finanzen/h2020-vertragsaenderungen
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf
https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html
https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html
https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html
https://eua.eu/resources/publications/817:brexit-how-universities-can-prepare-for-a-no-deal-scenario.html
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-funding-after-brexit
https://www.gov.uk/guidance/horizon-2020-what-it-is-and-how-to-apply-for-funding
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/eu-grant/overview
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If the guarantee is required, UKRI will contact UK beneficiaries directly through the portal with information on the next steps they need 

to take to access funding. 

Find out more about the delivery of the guarantee https://www.ukri.org/research/international/ukri-eu-exit/  

 

UK applicants to ERC, MSCA and SMEi grants 

• European Research Council (ERC) 

• Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 

• Small and Medium Sized Enterprise Instrument (SMEi) programmes 

 

If you have submitted a bid to one of these calls you should wait for the Commission’s response. If there’s a no-deal Brexit and your 

proposal is evaluated as successful by the Commission, your project will be covered by the government’s funding guarantee. As soon 

as you receive notification of success from the Commission you should contact UKRI directly. 

If the Commission notifies you that it will not continue to assess your bid after Brexit you will be able to re-submit your proposal to UKRI 

for independent assessment.  

https://www.ukri.org/research/international/ukri-eu-exit/
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Horizon Europe 

Brexit werpt schaduw over budget Horizon Europe (5 augustus 2019) 

Bron: ScienceGuide https://www.scienceguide.nl/2019/08/brexit-budget-horizon-europe/  

In september vorig jaar tipten wij Günther Oettinger als een van de mensen in hoger onderwijs en onderzoek om in de gaten 

te houden. Niet per se omdat de Duitse Eurocommissaris nu zo’n grote onbekende was, maar vooral omdat hij afgelopen jaar 

verantwoordelijk was voor de Europese schatkist en daarmee ook het budget voor Horizon Europe.  

 
Günther Oettinger Foto: European People’s Party 

Inmiddels is Oettinger na de recente Europese verkiezingen en de daaropvolgende stoelendans bezig aan zijn laatste maanden als 

Eurocommissaris. Vanuit Hamburg bestiert hij sinds kort een consultancybedrijf dat van start gaat als de CDU-politicus in Brussel 

definitief het stokje overgeeft. De nieuwe Europese Commissie gaat op 1 november van start. 

 

Budget nog onderwerp van discussie 

In zijn laatste jaar als Eurocommissaris stelde Oettinger het budget vast voor het Europese Kaderprogramma voor onderzoek en 

innovatie Horizon Europe. In maart van dit jaar kwamen de Europese Commissie en Europese Raad al tot overeenkomst over de grote 

lijnen van het programma. Toch is het definitieve budget nog altijd onderwerp van discussie. 

 

Reden daarvoor is dat de investeringen in Horizon Europe onderdeel zijn van het volledige meerjarenbudget van de Europese Unie 

voor de periode van 2021 tot 2027. Met name de onduidelijkheid over de Brexit zorgt ervoor dat daar nog geen uitsluitsel over is. 

Tegen ScienceGuide zegt Oettinger daarover dat er eind van dit jaar overeenstemming moet komen in de Europese Raad. “Dit kan 

ervoor zorgen dat we de praktische voorbereiding van Horizon Europe tijdig kunnen afronden om het programma in de eerste dagen 

van 2021 van start te laten gaan,” zegt de scheidend Eurocommissaris over de het finale besluit. “Onze onderzoekers en innovatieve 

bedrijven hebben duidelijkheid en voorspelbaarheid nodig om aan hun projecten te werken zonder onderbreking of tijdverlies.” 

 

Een belangrijke mijlpaal 

Oettinger kijkt terug op een jaar van intensieve onderhandelingen die dit voorjaar culmineerden in politieke overeenstemming over 

Horizon Europe. “Met die belangrijke mijlpaal geven we het signaal af dat de EU volledig toegewijd is om zich op de toekomst voor te 

bereiden met een modern en ambitieus budget voor onderzoek en innovatie dat gaat zorgen voor een duurzame en competitieve 

Europese economie waar alle Europese regio’s van zullen profiteren.” 

Volgens Oettinger zet Horizon Europe in grote lijnen de succesvolle initiatieven uit Horizon 2020 voort, maar zorgt het programma ook 

voor vernieuwing. “Horizon Europe heeft nieuwe onderdelen zoals de European Innovation Council die met name innovatie in bedrijven 

steunt en speciale missies die zich richten op mondiale uitdagingen als de strijd tegen kanker, schoon transport en plasticvrije 

oceanen.” 

  

https://www.scienceguide.nl/2019/08/brexit-budget-horizon-europe/
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Other International subsidy news 

 

 

EXPO 2020 Dubai: Expo Live Innovation Impact Grant Programme (15 August 2020) 

Source: Mailing Dutch Ministry foreign affairs 

Innovation Impact Grant Programme: The Expo Live Innovation Impact Grant Programme aims to fund novel and innovative 

solutions that encapsulate the spirit of Expo 2020 Dubai’s https://www.expo2020dubai.com/en/ overall theme: ‘Connecting Minds, 

Creating the Future’. Expo’s three subthemes, Opportunity, Mobility and Sustainability, are focus areas for funding.  

 

How to apply 

Call to action is now open. It is your chance to receive a grant that reaches up to USD 100,000 and become part of the Expo 

Live Global Innovators Community. More information can be found here 

https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/expo-live  

 

Deadline for applications for the 5th cycle is 15 September 2019. 

 

Eligibility criteria:  

- Startups, enterprises 

- Social, environmental, or humanitarian impact 

- Prototype level or beyond 

- Innovative solution 

- Any sector, any country 

- Legally registered entities 

 

Apply now: https://www.f6s.com/expoliveimpactgrantcycle5/apply  

 

 

2019 Call for proposals for preparatory projects (second round) (15 August 2019) 

Source: Website EASME LIFE 2019 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects-second-round  

Calls for proposals for action grants to finance "preparatory projects" under the LIFE sub-programmes for environment 

Please follow the instructions in the application package. For general information on who can apply 

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply  and how to apply https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-

apply , please see the respective sections. 

 

Timeline 

• 14 August 2019: Publication of the call for proposals  

• 30 October 2019 (16.00 Brussels local time): Deadline for the submission of proposals  

• November 2019: Evaluation and revision of proposals  

• December 2019: Signature of grant agreements  

 

Application package 

LIFE 2019 call for proposals for preparatory projects application package- II round https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-

site/files/life_2019_preparatory_project_ii_round_-_application_package.zip    

Download the 2019 grant agreement https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/model_ga_action_grants_may_2019.pdf. . 

 

 

Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through 

transnational cooperation (6 August 2019) 

Source: Website EC Funding & Tenders Portal https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

details/cos-2019-3-01  

Within the Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) the call 

Boosting sustainable tourism development and capacity of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge 

transfer  |  Call ID: COS-TOURCOOP-2019-3-01 is open 

Under the general objective of strengthening the competitiveness and sustainability of the tourism sector, the actions will particularly 

aim at improving the business environment for tourism enterprises, through enhanced socio-economic and market intelligence and 

exchange of best practices, diversifying and increasing the visibility of Europe's transnational tourism offer, as well as boosting capacity 

of tourism SMEs through transnational cooperation and knowledge transfer. 

 

https://www.expo2020dubai.com/en/
https://www.expo2020dubai.com/en/programmes/expo-live
https://www.f6s.com/expoliveimpactgrantcycle5/apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-call-proposals-preparatory-projects-second-round
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-how-apply
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_preparatory_project_ii_round_-_application_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/life_2019_preparatory_project_ii_round_-_application_package.zip
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/model_ga_action_grants_may_2019.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-2019-3-01
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Expected Impact: 

Enhanced transnational cooperation of public and private stakeholders (including SMEs) to boost tourism sustainability. 

 

More information 

1.   Eligible countries: described in section 6 of the Call document 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf  and in the 

eligible third countries list https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34263  

  

2.   Eligibility and admissibility conditions: described in sections 5 and 6 of the Call document 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf  

  

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34263
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/cosme-call-cos-tourcoop-2019-3-01_en.pdf
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National subsidy news  

Duurzame Business Modellen (DBM). Top-Up voor Valorisatie (14 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Onze Financieringsinsstrumten 

Dit financieringsinstrument biedt de mogelijkheid van kennisdeling en disseminatie van onderzoeksresultaten uit de lopende 

DBM (I en II) projecten 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen--

-call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf . In de DBM onderzoeksprojecten worden consortia 

gefinancierd om interessante en vernieuwende concepten op het gebied van duurzame businessmodellen uit te werken en te 

realiseren en om de adoptie en succeskans van duurzame businessmodellen te vergroten. 

 

Het doel van het DBM onderzoeksprogramma is het verdiepen van wetenschappelijke kennis over duurzame businessmodellen en 

tegelijkertijd te werken aan directe toepassing bij bedrijven van de ontwikkelde kennis. Uitwisseling van kennis is een voorwaarde voor 

maatschappelijke en economische impact en het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Om de toepassing van de 

ontwikkelde kennis te verstevigen en bij gebruikers terecht te laten komen, wordt de Top-Up voor valorisatie beschikbaar gesteld. De 

doelstelling is het stimuleren van kennisdeling en disseminatie van resultaten uit de lopende DBM I en II projecten. 

 

DBM Top-Up projecten zijn specifieke, afgebakende valorisatieprojecten voor (uitsluitend) de lopende DBM projecten. 

Activiteiten in de DBM Top-Up projecten kunnen betrekking hebben op een breed scala aan initiatieven. Voorbeelden daarvan zijn het 

ontwikkelen van een tool, het organiseren van een (internationaal) congres, een handboek, documentaire of een interactieve 

leeromgeving. Het is van belang dat de Top-Up niet alleen ingezet wordt voor traditionele vormen van kennisbenutting, maar juist voor 

nieuwe manieren van kennisbenutting. De valorisatie is bij voorkeur multimediaal. 

 

Voor wie 

(Uitsluitend) Projectleiders van een lopend project in het DBM programma (I en II) kunnen een aanvraag indienen wanneer zij in dienst 

zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit en/of een door NWO erkende kennisinstelling voor ten 

minste de looptijd van het project, én een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het onderzoek 

waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Een uitzondering op de vereiste aanstellingsduur kan gemaakt worden voor 

hoofdaanvragers met een ‘'tenure track'-aanstelling. Personeel met een 0-uren aanstelling is uitgesloten van indiening. 

 

Wat aanvragen 

De maximale omvang van de bij NWO aan te vragen financieringsbijdrage voor een project bedraagt € 50.000. Dit budget kan 

besteed worden aan personele en materiële kosten. 

 

Wanneer 

• De aanvragen dienen vóór 8 oktober 2019, 14:00.00 uur CE(S)T, door NWO te zijn ontvangen. 

 

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

financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html  

 

 

Zeven toekenningen in programma Smart Culture-Kunst en Cultuur (12 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/zeven-toekenningen-in-programma-smart-culture-

kunst-en-cultuur.html  

Van nieuwe kleuren opbouwen met bacteriën tot de ontwikkeling van leermethodes die handen nieuwsgierig maken. Zeven 

onderzoeksprojecten ontvangen in totaal bijna 3 miljoen euro financiering om verbindingen te leggen tussen innovatieve 

kunst- en cultuurpraktijken en wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De projecten zijn gehonoreerd binnen het 

unieke onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur. Het programma is een gezamenlijk initiatief van NWO Sociale en 

Geesteswetenschappen en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/zeven-toekenningen-in-programma-smart-culture-kunst-en-cultuur.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/zeven-toekenningen-in-programma-smart-culture-kunst-en-cultuur.html
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De gehonoreerde onderzoeksvoorstellen sluiten aan bij het doel van de Roadmap Smart Culture 

https://www.nwo.nl/documents/gw/roadmap-smart-culture: het onderzoek op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en media in relatie 

tot de creatieve industrie en de andere topsectoren verder te stimuleren, van het meest concrete tot het meest abstracte niveau. De 

onderzoeksprojecten hebben een looptijd variërend van twee tot vier jaar. 

Naar de lijst met gehonoreerde onderzoeksprojecten 2019 https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/smart+culture/onderzoeksprojecten. 

 

Aandacht voor artistic research 

In de onderzoeken zal specifiek aandacht zijn voor de positie van de maker. Dat blijkt onder andere uit het feit dat bij een aantal van de 

gehonoreerde projecten artistic research wordt gebruikt als onderzoeksmethode. 

 

Samenwerking universiteit en hogeschool 

Bijzonder aan het programma is ook dat het een platform biedt voor samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. Bij alle zeven 

gehonoreerde voorstellen is zowel een universiteit als een hogeschool betrokken. 

 

Kennis toegankelijk maken 

Smart Culture – Kunst en Cultuur is één van de onderzoeksprogramma's van de topsector Creatieve Industrie. Binnen deze topsector 

vindt onderzoek plaats waar de creatieve industrie van kan profiteren. Ook wordt kennis toegankelijk gemaakt voor de sector en wordt 

samenwerking bevorderd tussen onderzoekers en ondernemers. 

 

Meer informatie 

Bekijk de programmapagina https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture  

De volgende projecten ontvangen in 2019 financiering (in alfabetische volgorde van aanvragers): 

Prof. dr. M.A. Bleeker – Universiteit Utrecht 

Consortiumpartners: Stichting Protospace, Hoekmine BV, Avans Hogeschool, Utrecht Science Park, Wageningen University & 

Research, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht 

Komt een robot in het theater 

Robots zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen ons dagelijks leven thuis, op school, in de zorg, en in allerlei dienstverlenende 

functies. Die rollen vragen om goede communicatie. Dit project 

onderzoekt hoe samenwerking tussen theater en robotica kan bijdragen aan het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheden van 

robots. 

 

Dr. J. (Jeroen) Boomgaard – Rietveld Academy 

Consortiumpartners: Universiteit van Amsterdam, Casco Art Institute, Waag | technology & society 

Commons: Nieuwe kansen voor stad en publieke ruimte 

 

Dr. R.N. Frese – Vrije Universiteit Amsterdam 

Consortiumpartner: Gerrit Rietveld Academie 

Een plant wordt een machine en een computerprogramma een plant 

 

Prof. dr. A.S. Lehmann – Rijksuniversiteit Groningen 

Consortiumpartner: Hanzehogeschool Groningen 

Slimme Handen 

We denken niet alleen met ons hoofd, maar ook met onze handen. Maken maakt handen slim en stimuleert wederom kennis- en  

 

Prof. dr. H. Smidt – Wageningen University 

Consortiumpartners: Vrije Universiteit Amsterdam, Gerrit Rietveld Academie 

Nieuwe kleuren opbouwen met bacteriën 

Eigentijdse kleurstoffen zijn ecologisch onhoudbaar. Een groep wetenschappers, kunstenaars en ontwerpers werken samen om op 

nieuwe manieren nieuwe gekleurde biomaterialen van bacteriën te maken. Studenten en professionals worden uitgenodigd om met 

deze gekleurde bacteriën innovatieve ontwerpen te creëren. 

 

Dr. E.A. Steinbock – Universiteit Leiden 

Consortiumpartners: Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Utrecht 

De erfgoedsector op een kruispunt: de weg van de intersectionaliteit 

 

https://www.nwo.nl/documents/gw/roadmap-smart-culture
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture/onderzoeksprojecten
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture/onderzoeksprojecten
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture


 

 

 

 13 

Prof. dr. T.A.C. Witschge – Rijksuniversiteit Groningen 

Consortiumpartner: Hogeschool Utrecht 

Ook dát kan met documentaires 

 

Voor meer info: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture/onderzoeksprojecten  

 

 

Nieuwe call Caribisch onderzoek open (9 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/nieuwe-call-caribisch-onderzoek-open.html  

De nieuwe, wetenschapsbrede call van het NWO programma Caribisch onderzoek staat open voor aanvragen. Deze call met 

een budget van 7,18 miljoen euro heeft een bijzondere opzet. NWO zoekt twee programmaleiders die beiden een 

multidisciplinair onderzoeksprogramma gaan opzetten: één met als zwaartepunt sociaal-culturele vraagstukken en als 

thuisbasis de Benedenwindse Eilanden, en de ander gericht op natuurwetenschappelijke vraagstukken met als thuisbasis de 

Bovenwindse eilanden. 

 

Binnen de call for Programme Chairs kunnen onderzoekers een persoonlijke subsidie aanvragen voor het opzetten en leiden van een 

multidisciplinair onderzoeksprogramma in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De twee beoogde 

onderzoeksprogramma’s sluiten aan op kennisvragen in de Caribische regio en hebben respectievelijk een sociaal-cultureel en een 

natuurwetenschappelijk zwaartepunt. De twee Programme Chairs zullen beiden een onderzoeksteam om zich heen verzamelen 

en samenwerken met lokale partners. 

 

Waarvoor 

Het doel van deze call for proposals is het werven van twee ervaren onderzoekers (Programme Chairs) die ieder een multidisciplinair 

onderzoeksprogramma in het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden ontwikkelen en leiden. De onderzoeksprogramma’ s 

richten zich op vraagstellingen die van maatschappelijk belang zijn voor de Caribische regio. 

 

In één programma zal het zwaartepunt liggen op sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek en in het andere ligt het 

zwaartepunt op natuurwetenschappelijke vragen op het gebied van milieu en natuur. Inspiratiebron voor het onderzoek vormen 

de Sustainable Development Goals (SDG’s) in het bijzonder het kader Sustainable Development of Small Island Developing States 

(SIDS). Naast wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten zijn de versterking van de onderzoeksinfrastructuur in de regio en de 

overdracht van kennis via onderwijs en outreach belangrijke doelen. 

De Programme Chairs zullen ieder een onderzoeksteam opbouwen en binnen het programma samenwerken met regionale instellingen 

en partners. 

 

Voor wie 

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde onderzoekers met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit het binnen- 

of buitenland. De aanstelling van de aanvrager vindt plaats bij één of meerdere ontvangende onderzoeksinstelling(en) in het Koninkrijk 

der Nederlanden. Geschikte kandidaten zijn talentvolle onderzoekers met aantoonbare fascinatie voor wetenschappelijke en 

maatschappelijke vragen die in de Caribische regio spelen. 

Zij beschikken over relevante onderzoeks- en managementervaring en zijn in staat om zelfstandig een omvangrijk multi- en 

interdisciplinair onderzoeksprogramma op te zetten en uit te voeren. De toekomstige Programme Chairs beschikken over een sterke 

‘pioniersgeest’ die hen in staat stelt in een nieuwe omgeving netwerken en onderzoekstructuren op te zetten en te verankeren.  

Zij beschikken over vaardigheden voor het bijeenbrengen van mensen en organisaties binnen én buiten de (academische) 

kenniswereld. Programme Chairs zijn bereid voor een substantieel deel van hun tijd in de Caribische regio te werken. 

Wat aanvragen 

Aanvragers kunnen in de vooraanmelding een maximaal budget van dertigduizend euro aanvragen als ontwikkelingsbudget voor het 

uitwerken van de volledige aanvraag. 

Per volledige aanvraag kan een maximaal bedrag van 3,5 miljoen euro worden aangevraagd voor de uitvoering van het voorgestelde 

onderzoeksprogramma. Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn: het salaris van de Programme Chair; het salaris van 

promovendi, postdocs en niet-wetenschappelijk personeel bij universiteiten; kosten voor vervanging van aanvragers, kosten voor 

personeel bij hogescholen en overige kennisinstellingen; materiële kosten; kosten voor kennisbenutting; kosten voor 

internationalisering; kosten voor Money follows Coorperation. In de brochure zijn de gedetailleerde voorwaarden voor de begroting 

opgenomen. 

 

Wanneer 

• De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 14 november 2019, om 14:00 uur MET. 

• De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 16 april 2020, om 14:00 uur MEZT. 

 

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

financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html  

 

 

Nederlands Polair Programma beleidsgestuurde subsidieronde 2019 (6 augustus 2019) 

Bron: Website NWO onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-

polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html   

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/smart+culture/onderzoeksprojecten
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/nieuwe-call-caribisch-onderzoek-open.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
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Consortia van ervaren, gepromoveerde onderzoekers kunnen financiering aanvragen voor beleidsrelevant onderzoek dat zich 

richt op vraagstukken gerelateerd aan de poolgebieden. Deze financieringsronde heeft als doel meer inzicht te verschaffen 

over de veranderende poolgebieden en daarmee beleidsrelevante kennis bij te dragen aan veilige en verantwoorde 

besluitvorming ten aanzien van de Noord- en Zuidpoolgebieden door de Nederlandse overheid. In deze beleidsgestuurde call-

for-proposals https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-

polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf worden voorstellen 

gevraagd die de kennis kunnen leveren voor een goed onderbouwd beleid betreffende de poolgebieden. 

 

Het beoogde resultaat van de call is een goede uitwisseling van kennis tussen beleidsmakers en onderzoekers en een beter gebruik 

van het beleidsrelevante deel van het onderzoek. Deze kennis ondersteund aldus het Nederlandse beleid betreffende de poolgebieden 

bij nationale en internationale onderhandelingen over de poolgebieden. Kennis over veranderingen in de poolgebieden en de gevolgen 

daarvan is voor Nederland van strategisch belang. 

De opwarming van de poolgebieden, die beide belangrijke regulatoren van het wereldwijde klimaat zijn, heeft zowel gevolgen voor de 

gebieden zelf als voor de rest van de wereld.  

 

Voor wie 

Een hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een projectconsortium. Dit projectconsortium bestaat uit tenminstens één 

kennisinstelling. Daarnaast kunnen onderzoekers vanuit andere kennisinstellingen als mede-aanvrager deel uit maken van het 

consortium. 

U kunt als hoofd- of mede-aanvrager optreden als u onderzoeker bent bij een universiteit gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden of 

een door NWO erkend onderzoeksinstituut. De aanvragers moeten een bezoldigd dienstverband hebben voor tenminste de looptijd van 

het aanvraagproces en gedurende het onderzoeksproject waarvoor de financiering wordt gevraagd, en gepromoveerd en/of hoogleraar 

zijn. 

 

Wat aanvragen 

Binnen deze financieringsronde kunt u NWO-financiering aanvragen vanaf 600.000 tot 2.000.000 euro. Aanvragers kiezen welke 

combinatie van budget modules nodig zijn voor het project consortium om de onderzoeksvragen te beantwoorden, en in welke omvang 

deze worden ingezet.  

Het projectbudget kan worden opgebouwd uit de volgende gestandaardiseerde NWO budget modules: 

1. personeel: personeel budget kan worden ingezet voor wetenschappelijk personeel (promovendus, postdocs) en niet-

wetenschappelijk personeel (ter ondersteuning van aangevraagde promovendus/postdoc) 

2. materieel: materiaal budget kan worden ingezet voor financiering van alle niet-infrastructurele kosten die voor het onderzoek 

moeten worden gemaakt, zoals materiële voorzieningen (apparatuur, verbruiksgoederen), veldwerk en reiskosten.  

3. investeringen: financiering kan worden aangevraagd (maximaal 500.000 euro) voor de aanschaf van speciale 

apparatuur/infrastructuur (e.g. mobiele labcontainer) of investeringen in een ombouw van bestaande apparatuur voor het 

uitvoeren van onderzoek in de poolgebieden. Apparatuur/infrastructuur budget kan alleen in combinatie met één of meerdere 

personeelsplaatsen worden aangevraagd.  

4. valorisatie/impact: Ter bevordering van kennisbenutting kan maximaal 25.000 euro worden aangevraagd. Het doel van deze 

module is het bevorderen van de benutting van de uit het onderzoek voortkomende kennis. 

5. internationalisering: Ter bevordering van internationale samenwerking kan maximaal een budget van 25.000 euro worden 

aangevraagd. Daarnaast kan er budget worden ingezet via het principe Money Follows Cooperation, waarbij nationaal 

onderzoeksbudget voor grensoverschrijdende samenwerking wordt ingezet (tot 50% van het totaal aangevraagde budget). 

 

Wanneer 

De deadline voor het indienen van aanvragen is vrijdag 25 oktober 2019, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html  

 

 

Samenwerking Indonesië (6 augustus 2019) 

Bron: Website NWO onze Financieringsinstrumenten https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-

fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html    

NWO en het Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs willen door middel van het financieren 

van gezamenlijk onderzoek, de wetenschappelijke samenwerking tussen Indonesië en Nederland versterken. Consortia 

bestaande uit kennisinstellingen en andere organisaties (zowel publiek als privaat) in Nederland en Indonesië kunnen 

financiering aanvragen voor gezamenlijke projecten met een focus op duurzame energie 

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

call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf. 

 

De overstap naar nieuwe, duurzame vormen van energie, waaronder hernieuwbare energie, is een thema dat hoog op de agenda staat 

in zowel Indonesië als Nederland. Deze Call wil bijdragen aan het versterken van een veerkrachtige samenleving op het gebied van 

duurzame energie en nodigt onderzoekers uit om samen te werken met publieke en private partners in het formuleren van 

onderzoeksvragen en het adresseren van uitdagingen. Dit gezamenlijke onderzoek heeft als doel om te werken aan het versterken van 

wetenschappelijke kennis en het komen tot innovatieve oplossingen, om zo de veerkracht van samenlevingen te versterken. 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
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Tegelijkertijd beogen RISTEKDIKTI en NWO het stimuleren van sterke, duurzame onderzoekssamenwerking tussen Indonesië en 

Nederland. 

 

Voor wie 

Aanvragen kunnen worden ingediend door kennisketenbrede consortia. Deze dienen te bestaan uit tenminste: 

• een senior onderzoeker van een Nederlandse kennisinstelling, optredend als Nederlandse hoofdaanvrager; 

• een senior onderzoeker van een Indonesische kennisinstelling die financiering kan ontvangen van RISTEKDIKTI, optredend 

als Indonesische hoofdaanvrager; 

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

Het consortium mag verder meerdere co-aanvragers hebben. Ook mogen vanuit Indonesische kant meerdere work package managers 

worden opgevoerd. Alle consortiumleden dienen bij te dragen aan het opstellen van de onderzoeksvragen, het uitvoeren van het 

onderzoek, en de impact strategie. Zie de Call for Proposals 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-

proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf voor verdere eisen. 

 

Wat aanvragen 

Bij NWO kan per project 700,000 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. Impact 

4. Internationalisatie. 

 

Bij RISTEKDIKTI kan financiering worden aangevraagd voor meerdere workpackages, met een maximum van 400M Ruppiah per work 

package. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het wetenschappelijke veld waar de workpackage onder valt en zal worden 

gereviewd door een RISTEKDIKTI reviewer na honorering. De work package dient geleid te worden door een Indonesische 

onderzoeker. 

 

Wanneer 

De deadline voor Letters of Intent is 3 september 2019. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is 17 september 2019. 

 

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

financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html  

 

 

Six young WUR researchers were awarded with NWO grants on their entrepreneurial and 

innovative research ideas (6 August 2019) 

Source: Website NWO / WUR Intranet 

Four grants of 40,000 euros each (Take-off Phase 1) 

• Novel animal-free proteins – Edgar Suarez Garcia (AFSG): https://resource.wur.nl/en/show/FUMI-produces-proteins-for-

growing-vegan-market.htm  

• CRISPR-Cas Medical Diagnostic Jurre Steens (AFSG) 

• MTego: a mosquito trap for malaria prevention in Africa –Florian T Muijres (PSG): https://resource.wur.nl/en/show/For-sale-

high-performance-mosquito-traps-against-malaria.htm  

• High-quality precision farming data from consumer UVAs – Lammert Kooistra (ESG) 

You can read an interview with two of these winners in Resource. Just click on animal-free proteins or on MTego for their story. 

Besides these four grants, NWO also awarded two project with 50,000 euros each (Idea Generator)  

• Challenging the dogma of tick-borne disease transmission: can the expansion of a rodent species trigger the outbreak of tick-

borne encephalitis virus? Julian W Bakker (PSG) 

• Vivianite for lake trest oration and phosphate recovery - Miguel Lurling (ESG) 

•  

More info on the funding 

The Take off https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ttw/take-off/index.htm is a program for stimulation and support of 

activity and entrepreneurship in the scientific community. 

The Idea Generator program https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nwo/dutch-national-research-agenda---

innovation-and-networks---idea-generator/index.html  (NWA-IDG) facilitates research with a potentially high societal impact and 

provides opportunities to small scale, risky research projects. 

 

Interested in the next round of funding? 

At WUR you can request for expert advice and support on your next grant application from the helpdesk of Corporate Value Creation 

valuecreation@wur.nl  (CVC). 

  

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://resource.wur.nl/en/show/FUMI-produces-proteins-for-growing-vegan-market.htm
https://resource.wur.nl/en/show/FUMI-produces-proteins-for-growing-vegan-market.htm
https://resource.wur.nl/en/show/For-sale-high-performance-mosquito-traps-against-malaria.htm
https://resource.wur.nl/en/show/For-sale-high-performance-mosquito-traps-against-malaria.htm
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ttw/take-off/index.htm
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nwo/dutch-national-research-agenda---innovation-and-networks---idea-generator/index.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nwo/dutch-national-research-agenda---innovation-and-networks---idea-generator/index.html
mailto:valuecreation@wur.nl
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EU R&D and innovation policy 

Roemeense voorzitterschap EU boekt bescheiden resultaat (9 augustus 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 33 

 
Roemenië heeft in juni 2019 haar eerste voorzitterschap van de Raad van de EU afgesloten. De Roemenen bereikten onder 

meer een (tussen)akkoord over Horizon Europe en copyright. Op belangrijke dossiers als Erasmus en het MFK is echter 

weinig vooruitgang geboekt. De Roemenen moesten onder flinke tijdsdruk opereren, aangezien de Europese verkiezingen 

eind mei plaatsvonden en de Britten uit zouden treden. 

 

Successen: voortgang op onderzoeksgebied 

Het Roemeens voorzitterschap kon in de trilogen op een aantal belangrijke dossiers tot een akkoord komen. Zo bereikten Parlement en 

Raad eind maart een tussenakkoord op de inhoud van Horizon Europe. Wel moet er nog gesproken worden over de samenwerking 

met derde landen en het budget voor het programma – dit is nog afhankelijk van de onderhandelingen over het meerjarig financieel 

kader (MFK) en de Brexit. Roemenië wilde aandacht voor het verkleinen van de innovatiekloof in Horizon Europe. Dit is deels gelukt: er 

is onder meer afgesproken dat 3,3% van het budget van het onderzoeksprogramma naar widening-maatregelen gaat. Daarnaast heeft 

de Raad conclusies aangenomen over een langetermijnstrategie voor het industriebeleid van de EU https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid, met daarin een grote focus op onderwijs, onderzoek & 

innovatie. Tenslotte is er een strategische agenda voor samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie rond de Zwarte Zee 

gelanceerd. 

 

Digitalisering en kunstmatige intelligentie 

Digitalisering was het afgelopen halfjaar ook een belangrijk thema. Het voornaamste succes van de Roemenen is overeenstemming 

over de herziening van copyrightrichtlijn. Hierdoor is het auteursrecht beter beschermd in het digitale tijdperk. Onder het Roemeens 

voorzitterschap heeft de Raad daarnaast conclusies aangenomen over kunstmatige intelligentie en het digitale beleid na 2020. Ook 

heeft de Raad ingestemd met een uitbreiding van de regels voor het hergebruik van overheidsinformatie, waardoor door de overheid 

gefinancierde onderzoeksgegevens beter en sneller beschikbaar zullen zijn. 

 

Cohesie en MFK 

Bij aanvang van hun voorzitterschap waren de Roemenen voornemens om van het cohesiebeleid een prioriteit https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/Cohesie-wordt-topprioriteit-Roemeens-voorzitterschap  te maken. Ondanks dit voornemen hebben de lidstaten nog 

geen overeenstemming bereikt over het programma voor het cohesiebeleid post-2020: de Europese Structuur- en Investeringsfondsen 

(ESIF). Een politiek gevoelig dossier, waarop de lidstaten onderling zeer van mening verschillen. De Raad heeft op een aantal 

onderdelen deelakkoorden bereikt, maar de trilogen met het Parlement moeten nog van start gaan. In het najaar zal het Fins 

voorzitterschap de discussies voortzetten. 

Ook op het MFK https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen  

voor 2021-2027 is het niet gelukt om grote stappen te zetten, doordat andere prioriteiten de agenda bepaalden. Daarnaast zijn wat de 

begroting betreft de lidstaten tot nu toe weinig geneigd hun eigen positie los te laten en toenadering te zoeken.   

 

Onderwijs 

In mei hebben de onderwijsministers afgesproken om zich gerichter in te spannen om Europese jongeren voor te bereiden op de 

arbeidsmarkt van de toekomst. De Raad heeft conclusies aangenomen waarin zij afspreekt om maatregelen te nemen ten behoeve van 

de bij- en omscholing van volwassenen. Daarnaast hebben de lidstaten aanbevelingen aangenomen om zich sterker te gaan inzetten 

voor het verbeteren van het taalonderwijs in Europa. 

Wat betreft de opvolger van Erasmus+ heeft het Roemeens voorzitterschap geen rol kunnen spelen: het Parlement heeft pas vlak voor 

de Europese verkiezingen, in het voorjaar van 2019, een positie ingenomen. De triloog zal daardoor pas na de zomer van start gaan, 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Akkoord-bereikt-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderzoek-innovatie-rond-de-Zwarte-Zee-krijgt-impuls
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Copyrightrichtlijn-nu-cht-een-feit
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-ondersteunt-plan-voor-kunstmatige-intelligentie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-Raad-geeft-visie-over-het-digitale-beleid-na-2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Uitbreiding-regels-voor-het-hergebruik-van-overheidsinformatie-aangenomen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Cohesie-wordt-topprioriteit-Roemeens-voorzitterschap
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Cohesie-wordt-topprioriteit-Roemeens-voorzitterschap
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Ook-het-Parlement-wil-een-slimmer-en-duurzamer-cohesiebeleid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderwijsraad-Europeanen-voorbereiden-op-de-arbeidsmarkt-van-de-toekomst
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europees-Parlement-zet-op-verdriedubbeling-budget-Erasmus
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onder het Fins voorzitterschap. Ook hier geldt dat de omvang van het budget afhankelijk zal zijn van de beslissingen die over het 

gehele MFK zullen worden genomen. 

 

Conclusie 

Het Roemeens voorzitterschap viel samen met een ingewikkelde periode. De Europese verkiezingen en de naderende Brexit maakten 

het lastig de onderhandelingen op verschillende dossiers voort te zetten. Tegelijkertijd waren er een aantal essentiële dossiers waarop 

de Raad eigenlijk vaart had moeten maken, waaronder het MFK https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-

vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen. Ondanks deze moeilijkheden heeft het Roemeens voorzitterschap enkele successen 

geboekt, waaronder het akkoord voor Horizon Europe. 

 

Context 

Van 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 was Roemenië voorzitter van de Raad van de Europese Unie, voor de eerste maal sinds het 

land in 2007 toetrad tot de Europese Unie. Roemenië was daarnaast het eerste land in de zogenaamde ‘trojka’, een 

samenwerkingsverband tussen drie lidstaten die achtereenvolgend het voorzitterschap bekleden. Finland en Kroatië zijn de andere 

twee lidstaten die tot dit samenwerkingsverband horen. De drie landen benadrukken in hun gezamenlijke agenda het belang van de 

gemeenschappelijke waarden van de Europese Unie - zoals vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en mensenrechten. Sinds 1 

juli heeft Finland het voorzitterschap overgenomen. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Roemeens Voorzitterschap https://www.romania2019.eu/2019/06/25/the-progress-of-the-romanian-presidency-of-the-

council-of-the-european-union-concerning-post-2020-european-funds-that-were-presented-today-at-the-general-affairs-council-

cohesion/: The Progress of the Romanian Presidency of the Council of the European Union concerning post-2020 European Funds that 

were presented today at the General Affairs Council – Cohesion 

 

 

New figures reveal sustained growth for the European bioeconomy – 2.3 trillion EUR 

turnover and 18.6 million people employed in 2016 (5 August 2019) 

Source: Nova-Institute 

A study conducted in 2016 by nova-Institute on behalf of the Bio-based Industries Consortium (BIC) showed for the first time 

which macroeconomic effects are generated by the bioeconomy e.g. turnover and employment for the years 2008 and 2013 

An update of the study with 2014 and 2015 data was published in April 2018. Now, a new version of the report is available 

which spans the whole period from 2008 to 2016. 

 

Visuals, German version and PDF file available at http://nova-institute.eu/press/?id=131 

According to the report, the primary sectors (agriculture, forestry and fishery) as well as the food, beverage, tobacco and paper and 

paper products, can be considered fully bio-based and are thus fully accounted for in the bioeconomy. For other manufacturing sectors 

such as chemicals, pharmaceuticals and textiles, the bio-based shares were estimated and included in the assessment. 

The analysis of the 2016 Eurostat data shows that the turnover of the total bioeconomy, including the food and beverage and primary 

sectors, resulted in 2.3 trillion EUR in the EU-28. Roughly half of the turnover is accounted for by the food and beverage sector, almost 

a quarter is generated by the primary sectors – agriculture and forestry. The other quarter is generated by the so-called bio-based 

industries, such as chemicals and plastics, pharmaceuticals, paper and paper products, forest-based industries, textiles, biofuels and 

bioenergy. 

I 

n 2016, the bioeconomy employed 18.6 million people in total. The primary biomass production, mainly agriculture plus forestry and 

fishery, generates a lot of employment (55%) but low turnover (20%). Furthermore, the data shows clear differences between groups of 

Member States: e.g. some Central & Eastern European countries e.g. Bulgaria, Poland and Romania are stronger in lower value-

adding bioeconomy sectors but generate a lot of employment. In comparison, Western and Northern European countries generate a 

much higher turnover compared to employment. The countries with the highest ratio between turnover and employment are Belgium, 

Finland and Sweden. 

As in the 2016 study, this update highlights the contribution of the often-underrated bio-based industries. These bio-based industries 

demonstrate a sizeable turnover of about 700 billion EUR and employ 3.6 million people in the EU-28 in 2016. In the bio-based 

chemical industry alone, turnover amounted to around 38 billion EUR. The data also demonstrated an overall slight increase in the bio-

based share of the chemical industry in the EU-28 from about 5% in 2008 to 7% in 2016. 

 

The full report can be freely consulted here: 

https://biconsortium.eu/turnover-employment  

www.bio-based.eu/markets 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
https://www.romania2019.eu/2019/06/25/the-progress-of-the-romanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union-concerning-post-2020-european-funds-that-were-presented-today-at-the-general-affairs-council-cohesion/
https://www.romania2019.eu/2019/06/25/the-progress-of-the-romanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union-concerning-post-2020-european-funds-that-were-presented-today-at-the-general-affairs-council-cohesion/
https://www.romania2019.eu/2019/06/25/the-progress-of-the-romanian-presidency-of-the-council-of-the-european-union-concerning-post-2020-european-funds-that-were-presented-today-at-the-general-affairs-council-cohesion/
http://nova-institute.eu/press/?id=131
https://biconsortium.eu/turnover-employment
http://www.bio-based.eu/markets
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About the Bio-based Industries Consortium: 

The Bio-based Industries Consortium (BIC) represents the private sector in a 3.7 billion EUR public-private partnership (PPP) with the 

EU – the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). 

BIC is host to more than 200 industry members covering the whole value chain, from primary production to brand owners, across 

multiple and diverse sectors: agriculture, food & feed production, aquaculture and marine, chemicals and materials, forestry and pulp & 

paper, technology providers, waste management and beyond. 

www.biconsortium.eu 

  

http://www.biconsortium.eu/
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National R&D and innovation policy news 

 

Rijk investeerde € 225 miljoen in energieonderzoek in 2018 (16 augustus 2019) 

Bron: Website RVO Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijk-investeerde-%E2%82%AC-225-miljoen-energieonderzoek-

2018  

In 2018 investeerde de rijksoverheid € 225 miljoen in energieonderzoek en -innovatie. Dit is het hoogste bedrag sinds 2011. De 

extra investeringen komen voort uit de klimaatenvelop om de CO2-uitstoot terug te dringen.  

 
43% van de investeringen ging naar betere en goedkopere methoden om hernieuwbare energie te produceren. Denk bijvoorbeeld aan 

efficiëntere windturbines of nieuwe coatings voor zonnepanelen. Het Rijk investeerde 29% in onderzoek naar energiebesparing in 

onder meer woningen en industriële productieprocessen. 

Meer industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling 

Opvallend is de groeiende bijdrage aan industrieel onderzoek. Dit onderzoek is er om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen in 

laboratoriumomgevingen. Daarnaast steeg vooral de steun voor experimentele ontwikkeling, zoals pilots onder reële omstandigheden. 

Ministerie van EZK grootste financierMet 78% is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de grootste financier van 

energieonderzoek in Nederland. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt met 12%. Relatief nieuw zijn de bijdragen 

van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Jaarlijkse monitor 

De cijfers zijn afkomstig uit de Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek. De monitor laat jaarlijks zien hoeveel de overheid 

investeert in verschillende soorten energieonderzoek. 

De cijfers zijn belangrijk voor de ontwikkeling van het overheidsbeleid voor de energietransitie. Daarnaast gaan de uitkomsten naar het 

Internationaal Energieagentschap (IEA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stelt de monitor op in opdracht van het 

ministerie van EZK. 

 

Meer weten? 

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-

innovaties/monitor-publiek-gefinancierd-energieonderzoek  

 

Download:  

• Publiek gefinancierd onderzoek 2018: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/08/Publiek%20gefinancierd%20onderzoek%202018_0.pdf  

 

 

Nederlandse bedrijven voorzichtig met r&d-investeringen (6 augustus 2019) 

Bron: Financieele dagblad 6 augustus 2019 

Tien Nederlandse topbedrijven hebben afgelopen jaar hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling met gemiddeld 9% opgevoerd. 

Daarmee blijft Nederland iets achter bij de algemene trend waarbij de uitgaven aan research & development (r&d) met 10% toenamen. 

Dat concludeert adviesbureau EY op basis van onderzoek. De uitgaven aan r&d kwamen in 2018 in een versnelling. In 2017 bedroeg 

de groei van de r&d-uitgaven bij de vijfhonderd onderzochte bedrijven nog 6%. De stijging is vooral te danken aan de gunstige 

economische ontwikkelingen wereldwijd. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijk-investeerde-%E2%82%AC-225-miljoen-energieonderzoek-2018
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijk-investeerde-%E2%82%AC-225-miljoen-energieonderzoek-2018
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/monitor-publiek-gefinancierd-energieonderzoek
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-en-milieu-innovaties/monitor-publiek-gefinancierd-energieonderzoek
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2019/08/Publiek%20gefinancierd%20onderzoek%202018_0.pdf
https://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20190804-us-konzerne-erhoehen-innovationsausgaben-doppelt-so-stark-wie-europaeische-unternehmen
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Onderzoek en ontwikkeling zijn belangrijk voor bedrijven. 'Het wordt steeds duidelijker dat het concurrentievermogen van bedrijven in 

toenemende mate wordt bepaald door hun technologische prestaties en innovatieve kracht', licht Alexander Kron toe. Hij is partner bij 

de Duitse tak van EY, dat het onderzoek heeft uitgevoerd. Ook beleggers kijken vaker naar deze indicator. 

 

 
EY toont zich bezorgd over de achterstand die Europese bedrijven dreigen op te lopen. Europese bedrijven (142 in aantal) verhoogden 

hun r&d-budgetten in 2018 met 6% in vergelijking met 2017. Dat is de helft minder dan Amerikaanse bedrijven (141 in aantal), die hun 

uitgaven aan innovatie met 12% verhoogden. Dat betaalt zich volgens EY terug. Doordat Amerikaanse bedrijven meer investeren, 

boeken ze aanzienlijk hogere winstmarges en een sterkere winstgroei. 

De Chinese topbedrijven (44) zijn de koploper qua groei: die gaven 23% meer uit dan in het voorgaande jaar. Hoge innovatie-uitgaven 

zijn overigens geen synoniem voor innovatie of marktsucces. 
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Het bedrijf dat van alle topbedrijven het meest uitgaf aan onderzoek en ontwikkeling is het Amerikaanse webwarenhuis Amazon: die 

trok hiervoor omgerekend €24,4 mrd uit. Dat is 27% meer dan in 2017. Op de tweede plek staat Alphabet, het moederbedrijf van 

Google, met €18,2 mrd en de derde plaats komt toe aan de Zuid-Koreaanse elektronicagroep Samsung (€14,4 mrd). Ook bij die twee 

bedrijven groeiden de r&d-uitgaven met dubbele cijfers. 

In het EY-onderzoek zijn de vijfhonderd beursgenoteerde ondernemingen met de hoogste r&d-uitgaven geanalyseerd. In totaal gaven 

zij €606 mln uit aan onderzoek en ontwikkeling. Banken en verzekeraars zijn niet in het onderzoek meegenomen.  
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Gobal innovation news 

Nederlandse universiteiten pieken in Shanghai-lijst (16 augustus 2019) 

Bron: Hoger Onderwijs Persbureau  

Vier Nederlandse universiteiten behoren volgens de wereldwijde Shanghai-Ranking tot de beste honderd van de wereld. Van 

hen eindigt Utrecht opnieuw het hoogst. 

De Universiteit Utrecht bemachtigt als enige universiteit een plekje in de top-50 http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html . 

Vorig jaar http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html viel ze er nog net buiten. Groningen en Rotterdam stijgen ten opzichte van 

vorig jaar ook weer in de lijst, naar respectievelijk plaats 65 en 68. Leiden zakt naar de vierde positie in het Nederlandse klassement, 

en staat op plaats 82. 

Harvard spant nog altijd de kroon, alweer voor het zeventiende jaar op rij. Stanford en Cambridge maken de top-3 compleet. De 

Verenigde Staten domineren de lijst, met acht universiteiten in de top-10, 45 in de top-100 en 206 in totaal. 

De Academic Ranking of World Universiteit, zoals de Shanghai-ranking voluit heet, is de oudste en bekendste wereldranglijst van 

universiteiten. Maar de makers krijgen nog altijd veel kritiek https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/utrecht-nog-steeds-beste-nederlandse-

universiteit-bekritiseerde-shanghai-lijst te verduren. Ze zouden te veel nadruk leggen op wetenschappelijke prestaties, zoals 

publicaties, citaties en grote prijzen. Onderwijsprestaties tellen niet of nauwelijks mee. Ook zouden onderzoekers met allerlei trucs 

proberen hun score op te krikken.     

  

Nederlandse universiteiten in Shanghai-ranking  2019 2018   

Universiteit Utrecht 49 51   

Rijksuniversiteit Groningen 65 66   

Erasmus Universiteit Rotterdam 68 79   

Universiteit Leiden 82 74   

Radboud Universiteit Nijmegen 101-150 101-150   

Universiteit van Amsterdam 101-150 101-150   

Vrije Universiteit 101-150 101-150   

TU Delft 151-200 151-200   

Wageningen Universiteit 151-200 101-150   

Universiteit Maastricht 201-300 201-300   

TU Eindhoven 301-400 301-400   

Universiteit Twente 401-500 501-600   

Universiteit Tilburg 501-600  501-600   

©HOP, bron ARWU 2019    

 

 

Nanotechnology innovation in Brazil: a macro analysis (13 augustus 2019) 

Bron: Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland, 13 augustus 

Dit artikel beschrijft de ‘state of the art’ in nanotechnologie in Brazilië, met aandacht voor de belangrijkste spelers en thema’s in 

wetenschappelijke publicaties en patentaanvragen. Ook de internationale samenwerking met Nederland op het gebied van onderzoek 

is in kaart gebracht. 

  

Lees het artikel: https://content.mailplus.nl/m11/links/rvo/nct35296971/qGxJFkfPyAa6rUg   

 

  

http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/utrecht-nog-steeds-beste-nederlandse-universiteit-bekritiseerde-shanghai-lijst
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/utrecht-nog-steeds-beste-nederlandse-universiteit-bekritiseerde-shanghai-lijst
https://content.mailplus.nl/m11/links/rvo/nct35296971/qGxJFkfPyAa6rUg
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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 

 

 

 

 

 

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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EIP-AGRI Workshop "Small is smart" - Innovative solutions for small agricultural and 

forestry holdings - 29-30 October 2019 
The EIP-AGRI Service Point is organising the workshop ‘Small is smart - Innovative solutions for small agricultural and forestry 

holdings' 

 

This two-day event will take place on Tuesday 29 and Wednesday 30 October 2019 in Bucharest Romania, and we are looking for 

participants! 

   

• Event webpage: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163  

• Application form https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163  - complete before 15 June 2019, 23:59 CET  

 

Farmers and farmers' organisations, foresters, EIP-AGRI Operational Groups, SMEs, start-ups, advisers, universities, research and 

technology organisations, rural networks, and anyone who may be involved in relevant projects or has experience with engaging in, 

designing and/or implementing innovative solutions and adoption of new practices and technologies in small agricultural and forestry 

holdings across Europe are invited to apply. We would like to hear about your projects and experiences. 

 

Scope and objectives 

Small agricultural and forestry holdings form an integral part of Europe’s countryside, helping to preserve the diversity of the landscape, 

providing a livelihood for millions of people and nurturing various centuries-old traditions and customs in the countryside. 

 

Small holdings exist throughout the EU. Often such small farms and forestry holdings are run at family level over many generations. 

They may generally be characterised by lower efficiency and diversity of production. Owners are often of older generations, or may not 

have had the opportunity to attend higher education, so implementing innovations or new technologies can sometimes be difficult. Part-

time farmers may face similar challenges and are also limited in agricultural surface. 

 

The overall aim of the workshop is to promote networking among people and projects dealing with innovation and adoption of 

new technologies in small farm and forestry holdings. This means to learn more about each other, find common issues, explore 

possibilities for collaboration and knowledge exchange. 

 

The specific objectives of the workshop are: 

•             identifying common challenges 

•             exploring potential solutions to shared challenges 

•             exchanging good practices 

•             connecting participating projects 

•             promoting further cooperation between partners from different projects 

 

Apply to attend 

If you are interested in participating, please fill in the application form before 15 June 2019, 23:59 CET. 

Please note that, given the limited number of available seats, we cannot accommodate all requests for participation. The organisers will 

assess all applications received and will only confirm the attendance of those who will be selected. 

 

You may forward this invitation for expression of interest to other persons in your network if you think that their expertise or field of 

activity is relevant for the scope of the event. The number of seats is limited, so in most cases we can offer only one seat per project / 

organisation. However, the participation of farmers and foresters is strongly encouraged, and a second participant per organisation / 

project can be exceptionally envisaged if at least one of them is a farmer or forester. 

 

Travel and accommodation 

If required, travel and accommodation (hotel) costs for participants may be paid for by the European Commission for those who have 

been selected. Details about travel and accommodation arrangements, access information and the final agenda will be circulated by the 

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

Please do not make any reservation until you have heard from us. 

 

Further information and updates will be published on the event webpage. 

 

For any questions, please contact workshop@eip-agri.eu 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
mailto:workshop@eip-agri.eu
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The next BBI JU Stakeholder Forum, Brussels will take place on 4 December 2019 in 

Brussels. 
The registration for the event will open in September but in the meantime, please mark your calendars! 

   

ABOUT THE EVENT 

The BBI JU Stakeholder Forum 2019 will bring together the bio-based industries community and facilitate open discussion on the 

impact, achievements and strategic direction of the Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU) programme, as well as the latest 

developments in the bio-based industries sector.  

  

THE PROGRAMME 

BBI JU will present a comprehensive programme of high-level speakers, who will present their ideas through inspiring keynote 

speeches, pertinent panel discussions and parallel sessions. There will be also networking opportunities and a project exhibi tion where 

100 granted projects will present their work. Bringing projects together in one venue with other BBI JU stakeholders, will facilitate the 

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

We welcome all our stakeholders: industry, SMEs, academia, research organisations and policymakers, opinion leaders, EU 

community, BBI JU projects’ participants and bio-based industries community as a whole. 

  

WHERE 

The event will take place at the Egg Congress and Meeting Center https://www.theeggbrussels.com/  in Brussels. 

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

you. #EUWIC  

  

 

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

BIOSIGNALS 2020 24-26 February 2020  

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

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

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

24 February 2020 - 26 February 2020  

  

  

https://www.theeggbrussels.com/
https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019
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Courses and Workshops

Foreseen Courses EU office in 2019 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2019 

 

Overzicht trainingen ITIS / RVO 
Op deze website https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda  vind je een overzicht van de trainingen die  worden 

gegeven door RVO. 

  

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/horizon-2020/agenda
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Call deadlines 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 19 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-01-2019-2020: Design 

studies INFRADEV-01-2019-2020 

12 November 2019  17.00 Brussels time (Design studiesINFRADEV-01-2019-2020) 

H2020-INFRAIA-2020 (RIA) single 

stage 

17 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRAIA-2020 (RIA) single stage) 

H2020-INFRADEV-2020 single stage 20 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRADEV-2020 single stage) 

H2020-INFRAEOSC-2020 (RIA) single 

stage 

22 April 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRADEV-2020 single stage) 

H2020-INFRAEDI-05-2020 (RIA) single 

stage 

13 November 2019 17.00 Brussels time (H2020-INFRAEDI-05-2020 (RIA) single stage) 

H2020-INFRAINNOV-2020 (RIA) single 

stage 

17 March 2020 17.00 Brussels time (H2020-INFRAINNOV-2020 (RIA) single stage) 

Marie Sklodowska-Curie  

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 ICT  

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
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H2020-LEIT-ICT-2020 single stage Three deadlines: 13 November 2019 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 

single-stage) 16 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 single-

stage) 22 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-ICT-2020 single-stage)  

 

LEIT NMBP  

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 single stage 

5 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-NMBP-2020 single-stage) 

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 two-stage 

12 December 2019 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  14 May 

2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LEIT-NMBP-2020 two-stage) 

H2020-CE-BIOTEC-08-2020 (RIA) 

single stage 

15 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-NMBP-CE-BIOTEC-2020 (RIA) single-

stage) 

H2020- BIOTEC-06-2020 (IA),  

BIOTEC-07-2020 (RIA), CE-BIOTEC-

09-2020 (RIA), DT-NMBP-23-2020 

(RIA-LS) and NMBP-21-2020 (RIA) 

12 December 2019 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  14 May 

2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LEIT-NMBP-2020- H2020- BIOTEC two-

stage) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME 

INSTRUMENT 

 

Fast Track   

 

Pillar III  Societal Challenges 

 

Societal challenge 1 HEALTH  

H2020-SC1-BHC-2020, H2020-SC1-

DTH-2020  two-stage  

24 September 2019 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  7 April 

2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC1-BHC-2020  and H2020-SC1-DTH-2020 

two-stage) 

H2020-SC1-BHC-2020, H2020-SC1-

HCO-2020, H2020-SC1-DTH-2020 

single-stage 

7 April 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SC1-BHC-2020 en H2020-SC1-HCO-2020 

and H2020-SC1-DTH-2020 single-stage) 

Societal Challenge 2 FOOD  

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 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time  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  

single stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SFS-2020 single-stage) 

H2020 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time 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 single-

stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-BG-2020 single-stage) 

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time 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 

single-stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-BG-2020 single-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 two-stage 22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-FNR-2020 two-stage) 

H2020-FNR-2020 call 2020 single-

stage 

22 January 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-FNR-2020 single-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 single-stage  Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  13 February 2020 at 

17.00 Brussels time (H2020-LC-LCA-2020 single-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) 

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
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H2020-SC5-2020 single-stage Foreseen opening 15 October 2019  and foreseen deadline  13 February 2020 at 

17.00 Brussels time (H2020-SC5-2020 single-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 19 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 

 

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  

  

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/  

  

European Innovation Partnerships  

 

 

Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 19 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/  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
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/
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 19 August 2019. Calls marked with NEW  are newly included in 

the list 

Deadline Call 

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 2020. 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 

uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---

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

03-09-2019 NEW: Deadline voor indiening Letters of Intent Samenwerking Indonesië (NWO en het Indonesische 

Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs). De deadline voor Letters of Intent is 3 

september 2019. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is 17 september 2019. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-

indonesie/samenwerking-indonesie.html en 

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
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/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
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https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerki

ng-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.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 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  

12-09-2019 Deadline regeling KIEM GoChem (onderdeel van het Kennis- en Innovatiecontract (KIC) voor de 

Topsectoren 2018-2019)  Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot uiterlijk 12 september 2019, 

14.00 uur Nederlandse tijd. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-

gochem/kiem-gochem.html  

17-09-2019 NEW: Deadline voor indiening uitgewerkte voorstellen Samenwerking Indonesië (NWO en het 

Indonesische Ministerie van Onderzoek, Technologie en Hoger Onderwijs). De deadline voor Letters of 

Intent is 3 september 2019. De deadline voor uitgewerkte aanvragen is 17 september 2019. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-

indonesie/samenwerking-indonesie.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerki

ng-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf 

19-09-2019 Deadline voor indienen van een volledige aanvraag  Smart Industry  call 2019 

(samenwerkingsprogramma Smart Industry en NWO) De deadline voor het indienen van een volledige 

aanvraag is donderdag 19 september 2019, 14:00:00 CEST.   https://www.nwo.nl/financiering/onze-

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

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.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/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-indonesie/samenwerking-indonesie.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/samenwerking-indonesie---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Cooperation+Indonesia-The+Netherlands+2019.pdf
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
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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 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 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 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/  

26-09-2019 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen voor NWO Open Competitie ENW – GROOT.  De deadline voor 

het indienen van uitgewerkte aanvragen is donderdag 26 september 2019, om 14.00 uur CEST. 

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

groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html  

26-09-2019 Sluiting voor aanvraag VerDuS SURF Pop Up van het kennisprogramma Smart Urban Regions of the 

Future (VerDuS SURF). De deadline voor deze tweede ronde aanvragen is op 26 september 2019, 14.00 

CE(S)T. Dit is tevens de laatste ronde VerDuS SURF Pop Up. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-

future-surf-pop-up.html  

01-10-2019 Deadline twee wetenschappelijke chemieprijzen de Athenaprijs en de Gouden KIEM   U kunt uw 

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

de Gouden KIEM en womeninchemistry@nwo.nl voor de Athenaprijs. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html  

01-10-2019 Deadline voor oproep Gouden KIEM 2019 -domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland 

Chemistry samenwerking nieuwe bedrijjes (start ups) en kennisinstellingen  Teams kunnen hun 

nominatie tot en met 1 oktober 2019, 14.00 uur indienen bij NWO via het e-mailadres 

goudenkiem2019@nwo.nl. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-

kiem/gouden-kiem-2019.html  en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-

2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf  

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

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

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

01-10-2019 Deadline indiening concept note SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)  dinsdag 1 oktober 2019 Sluiting 

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

01-10-2019 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/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/photosynthesis/photosynthesis.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/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/
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/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
mailto:womeninchemistry@nwo.nl
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gouden-kiem-2019---call-for-proposals/Oproep+voor+nominaties+Gouden+KIEM+2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/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
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
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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  

08-10-2019 NEW: Sluiting doorlopende indiening  voor aanvragen Duurzame Business Modellen (DBM). Top-Up 

voor Valorisatie  De aanvragen dienen vóór 8 oktober 2019, 14:00.00 uur CE(S)T, door NWO te zijn 

ontvangen. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-

businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-

businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf  

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 

24-10-2019 Deadline 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  

25-10-2019 NEW: Deadline voor oproep binnen Nederlands Polair Programma beleidsgestuurde subsidieronde 

2019. De deadline voor het indienen van aanvragen is vrijdag 25 oktober 2019, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-

programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html en 

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

polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf  

24-11-2019 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  

01-11-2019 Deadline Stevinpremie De Stevinpremie is een prijs voor onderzoekers dan wel een team van twee à drie 

personen in Nederland die/dat een bijzonder succes heeft behaald op het gebied van kennisbenutting voor 

de samenleving. NWO benadert de voordragers en geeft aan tot wanneer zij mensen kunnen voordragen. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/stevinpremie/stevinpremie.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 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-

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  

14-11-2019 NEW: Sluiting verplichte vooraanmelding Caribisch onderzoek: Call for Programme Chairs  De 

deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 14 november 2019, om 14:00 uur MET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs.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  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
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
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/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/stevinpremie/stevinpremie.html
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.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/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
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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 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  

09-01-2020 Sluiting indiening volledige aanvragen VENI ronde 2020. De sluitingsdatum voor het indienen van een 

uitgewerkte aanvraag in de ronde 2020 is 9 januari 2020, 14:00 uur. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.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 

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 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/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 

16-04-2020 NEW: Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Caribisch onderzoek: Call for Programme Chairs  De 

deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 16 april 2020, om 14:00 uur MEZT. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs.html en 

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

onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-

proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf  

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/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/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/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/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
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  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

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

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 19 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/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. 
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