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HORIZON 2020    

Open to the world: 51 nationalities among winners of 2019 ERC Starting Grants (3 

September 2019) 

Source: ERC Press release 3 September 2019 https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-

2019?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Starting+Grants%3A+%E2%82%AC621+...&utm_sourc

e=Newsletters+YMLP  

Four hundred and eight early-career researchers have been awarded European Research Council grants in this year’s first 

completed ERC call for proposals. The highly-coveted funding will help individual scientists and scholars to build their own 

teams and conduct pioneering research across all disciplines. The grants, worth in total €621 million, are part of the EU’ 

Research and Innovation programme, Horizon 2020.  

 

Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation, said: “To answer the most difficult challenges of 

our age, researchers need the freedom and conditions to follow their curiosity. This is what the EU provides via the European Research 

Council grants: an opportunity for outstanding scientists to pursue their most daring ideas.” 

President of the European Research Council (ERC), Professor Jean-Pierre Bourguignon, commented: “Science breaks down 

borders. With researchers of 51 nationalities, the outcome of this call marks a record high in ERC competitions. It also reminds us that 

talent is everywhere to be found and it is essential that the EU keeps attracting and funding outstanding researchers from all over the 

world. It is with great pride that the ERC contributes to this challenge.” 

 

The successful candidates’ research covers a diverse range of topics, including studying how forest foods could provide a solution to 

world hunger; assessing the intensity, frequency, and distribution of extreme sea levels in Europe; investigating how tech companies 

sell their products and seek consumers’ trust, or unraveling the survival skills of single cell organisms . See all nine examples 

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples  of the research selected for funding in Croatia, Finland, 

France, Denmark, Germany, the Netherlands, Poland, Spain, and the UK. 

 

The results of this grant competition show a greater diversity of nationalities than ever before: researchers are from 51 different 

countries of origin across the world, from as far afield as Taiwan and Cuba. 20 researchers will move to Europe from outside the EU 

and associated countries https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples   to conduct new research. 

The ERC-funded research will be carried out in 24 countries, with institutions from Germany (73), the UK (64) and the Netherlands 

(53) to host the highest number of projects. Some 13% of applications were selected for funding this time. 

 

One Wageningen researcher was successful:  David Ludwig Wageningen University Wageningen University 

Local Ecologies of Knowledge: Towards a Philosophy of Ethnobiology 

 

These Starting Grants will help the selected scientists build their own research teams, creating an estimated 2,500 jobs for postdoctoral 

fellows, PhD students and other staff at the host institutions. 

 

See more statistics: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_statistics.pdf  

List of all selected researchers http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_all_domains.pdf  

(alphabetical order) 

Lists of selected researchers by domain (alphabetical order): • 

• Physical Sciences and Engineering: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_pe.pdf  

• Life Sciences: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_ls.pdf  

• Social Sciences and Humanities: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_sh.pdf  

 

Discover more projects https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples  in this Starting Grant 

competition 

 

About Starting Grants ERC  

Starting Grants are awarded to early-career researchers of any nationality with two to seven years of experience since completion of 

the PhD (or equivalent degree) and a scientific track record showing great promise. The research must be conducted in a public or 

private research organisation located in one of the EU Member States or Associated Countries. The funding (maximum €2.5 million per 

grant, including up to €1 million to cover extraordinary costs) is provided for up to five years. Calls for proposals are published once a 

year for each scheme. 

 

For potential applicants  

Researchers who would like to compete for an ERC Starting Grant must apply for the 2020 round of funding before 16 October 2019. 

Application dates and details can be found at: erc.europa.eu/funding/starting-grants. 

https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Starting+Grants%3A+%E2%82%AC621+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Starting+Grants%3A+%E2%82%AC621+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Starting+Grants%3A+%E2%82%AC621+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_statistics.pdf
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_all_domains.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_pe.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_ls.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2019_stg_results_sh.pdf
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-starting-grant-2019-examples
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Informatiemiddag Horizon 2020: kansen voor klimaat, water, bio- en circulaire economie 

Bron: Mailing team IRIS RVO 

2 oktober 2019, 13.30-17.30u 

Locatie: volgt 

Voertaal: Nederlands 

 

Ben je een onderzoeker, ondernemer of beleidsmaker en wil je meer weten over de Horizon 2020 subsidiemogelijkheden voor 

onderzoek en innovatie in het jaar 2020? Dan is deze informatiemiddag voor jou. 

 

Programma 

We zullen ons richten op: 

- Calls van Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)  

- Calls van Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials) en water gerelateerde calls 

- Relevantie van deze calls voor Nederlandse beleidsdoelstellingen  

- Andere relevante Europese subsidiemogelijkheden voor onderzoek en innovatie 

- Een vooruitblik op het nieuwe subsidieprogramma Horizon Europe (2021-2027) 

- Hoe RVO kan helpen bij het verkennen en indienen van projectvoorstellen 

- Netwerken 

 

Daarnaast zullen experts en ervaren H2020 deelnemers ingaan op: 

- Hoe je belangrijke stakeholders – MKB, beleidsmakers, steden, Europese netwerken etc – kunt betrekken voor maximale 

impact 

- Hoe innovatief onderzoek daadwerkelijk het verschil kan maken voor onze maatschappelijke uitdagingen 

 

Registreren 

Zet 2 oktober alvast in je agenda. Eind augustus volgt de registratielink samen met het volledige programma en locatie.  

 

 

EIT Director appointed by EIT Governing Board (23 August 2019) 

The European Institute of Innovation and Technology (EIT) today announced that Martin Kern has been appointed as EIT 

Director by the EIT Governing Board. 

This decision will help the EIT deliver on its mission to increase Europe’s ability to innovate in 2020 and beyond. 

Newly appointed EIT Director https://eit.europa.eu/who-we-are/headquarters/director  Martin Kern said: 

'I am delighted by this appointment and honoured to have been selected to lead the EIT. Innovation is defining our future and the EIT 

has developed a unique model that delivers solutions to pressing global challenges. Together with the EIT team in Budapest, we will 

maximise the EIT Community’s impact for our planet, Europe and its citizens. Under the EIT Governing Board’s strategic guidance and 

in close cooperation with the European institutions and stakeholders supporting innovation and entrepreneurship, we will continue to 

make innovation happen.' 

 

Chairman of the EIT Governing Board https://eit.europa.eu/who-we-are/governing-board Dirk Jan van den Berg 

https://eit.europa.eu/who-we-are/governing-board/meet-gb  stated: 

'The EIT needs an experienced and motivated Director at its helm and I am pleased Martin Kern will become Director. The Board has 

appointed a proven leader who will continue to steer the EIT on a successful path as it prepares for an increased mandate under 

Horizon Europe, the EU Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027.' 

 

Martin Kern brings extensive EU experience with 20 years at the European Commission and the European Institute of Innovation and 

Technology (EIT).  Prior to joining the EIT as Interim Director and Chief Operation Officer in 2014, he worked at the European 

Commission for 15 years in a variety of posts. 

His leadership appointment is part of a rigorous and comprehensive selection process https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELLAR:da1e9540-6526-11e8-ab9c-01aa75ed71a1. 

 

Find Martin Kern's full biography here: https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_director_biography_2019.pdf  

  

https://eit.europa.eu/who-we-are/headquarters/director
https://eit.europa.eu/who-we-are/governing-board
https://eit.europa.eu/who-we-are/governing-board/meet-gb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:da1e9540-6526-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELLAR:da1e9540-6526-11e8-ab9c-01aa75ed71a1
https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_director_biography_2019.pdf
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Horizon Europe 

 

Denktank waarschuwt voor buitenlands misbruik openheid Horizon Europe (26 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

Volgens het European Political Strategy Centre (EPSC) moet de Europese Commissie “de openheid van Horizon Europe herzien”. 

Rivaliserende landen zouden misbruik kunnen maken van de Europese openheid en zo de autonomie en de belangen van Europa op 

de lange termijn kunnen schaden, waarschuwt de denktank. In Nederland is deze gedachte inmiddels opgepakt. De universiteiten in on 

land praten met het ministerie van OCW over regels rond wetenschap en nationale veiligheid, meldt NRC. In de VS nemen 

overheidsinstellingen en agentschappen al concrete maatregelen tegen het mogelijke misbruik van wetenschappelijk onderzoek door 

buitenlandse mogendheden. Dat stuit in toenemende mate op bezwaren uit de academische wereld, meldt een artikel van het 

American Institute of Physics (AIP). 

Nieuwsbericht Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382535  

Notitie EPSC: https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_strategic_note_issue30_strategic_autonomy.pdf  

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/08/universiteit-moet-beter-gevaren-van-onderzoek-zien-a3966407  

Artikel AIP: https://www.aip.org/fyi/2019/universities-under-pressure-lawmakers-push-research-security  

 

 

  

https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382535
https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_strategic_note_issue30_strategic_autonomy.pdf
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/08/universiteit-moet-beter-gevaren-van-onderzoek-zien-a3966407
https://www.aip.org/fyi/2019/universities-under-pressure-lawmakers-push-research-security
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Other International subsidy news 

 

 

German study shows COST has great benefits (2 September 2019) 

Source: Newsletter Cost  September 2019 

The German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) has just published the English Summary of the analysis on 

the benefit and impact of COST for Germany. The analysis is based on both quantitative and qualitative surveys that evaluate 

the benefits and impact for researchers of participating in COST. 

 

The main findings show a great benefit and major impact for German research and for the whole European research 

community. In particular, the summary highlights: 

COST’s support for networking leads to important direct and indirect effects at the level of individual researchers and their institutions 

as well as at the level of research and innovation systems. In addition to the immediate effects, these include the improved quality of 

the networking of the participating partners (including the building of trust), the promotion of interdisciplinary partnerships, and the 

stimulation of international publications and follow-up projects. In the longer term, this also results in significant contributions by COST 

to improving the circulation of knowledge in the European Research Area (ERA), productivity improvements in the research landscape, 

and contributions to scientific agenda setting (…). Germany is a central anchor in the European Research Area with strong par tnerships 

both within COST Members (including France, Italy and Spain) and the so-called Inclusiveness Target Countries (in particular Poland 

and Portugal).  

Read the whole summary in English here: https://www.bmbf.de/files/Zusammenfassung_Cost_egnlish.pdf  

Below is an overview of the principal findings of the analysis 

 
 

 

 

Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D (27 augustus 2019) 

Bron: Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland 27 augustus 2019 

Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? 

Maak gebruik van Eurostars. Met deze subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd. 

Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk https://www.youtube.com/watch?v=pfHEtrRtcUM  

 

Budget 

Het totale budget voor Eurostars is ruim € 1,1 miljard. Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 

2 calls. 

 

Voorwaarden 

https://www.bmbf.de/files/Zusammenfassung_Cost_egnlish.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pfHEtrRtcUM
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/08/Untitled.tif
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Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van 

hun omzet of fte’s https://www.rvo.nl/eurostars-inzet-specifiek-deel-van-omzet-ftes in voor toegepast onderzoek en experimentele 

ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden. 

 

Aanvragen 

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO.nl), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars. Bij het 

uitwerken van het budget voor het internationale projectvoorstel raden wij u aan het budget op te stellen op basis van de 

modelbegroting die u vervolgens voor de Nederlandse aanvraag moet gebruiken. Daar bespaart u later veel tijd mee. De 

modelbegroting vindt u op mijn.rvo.nl https://mijn.rvo.nl/eurostars  

 

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 12 is op 12 september 2019, 20.00 

uur. Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet, op de pagina Aanvraaginformatie https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/eurostars/aanvraaginformatie  en op de internationale Eurostars-website https://www.eurostars-eureka.eu/ . Op die 

website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application’ https://www.eurostars-eureka.eu/content/guidelines-

completing-application . Op dit moment kunt u nog geen projectvoorstellen indienen. 

 

• Factsheet Eurostars-2: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/01/Factsheet%20Eurostars.pdf  

 

 

 

  

https://www.rvo.nl/eurostars-inzet-specifiek-deel-van-omzet-ftes
https://mijn.rvo.nl/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars/aanvraaginformatie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars/aanvraaginformatie
https://www.eurostars-eureka.eu/
https://www.eurostars-eureka.eu/content/guidelines-completing-application
https://www.eurostars-eureka.eu/content/guidelines-completing-application
https://wageningenur4-my.sharepoint.com/personal/peter_jongebloed_wur_nl/Documents/Factsheet%20Eurostars-2:%20https:/www.rvo.nl/sites/default/files/2016/01/Factsheet%20Eurostars.pdf
https://wageningenur4-my.sharepoint.com/personal/peter_jongebloed_wur_nl/Documents/Factsheet%20Eurostars-2:%20https:/www.rvo.nl/sites/default/files/2016/01/Factsheet%20Eurostars.pdf
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National subsidy news  

Vereenvoudigde financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking vanaf 

2020 (3 September 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/vereenvoudigde-financieringsinstrumenten-voor-

publiek-private-samenwerking-vanaf-2020.html  

NWO investeert jaarlijks gericht 100 miljoen euro in innovatie voor publiek-private samenwerkingsverbanden. Vanaf 1 januari 

2020 veranderen er twee belangrijke uitgangspunten. Ten eerste worden de financieringsinstrumenten voor publiek-private 

samenwerking vereenvoudigd en geharmoniseerd. Daarnaast staan vanaf 2020 de maatschappelijke uitdagingen en 

sleuteltechnologieën van het nieuwe kabinetsbeleid centraal en niet langer de topsectoren. 

 
Een gedeelte van het onderzoeksbudget is ook beschikbaar voor zorg- en medisch onderzoek (via ZonMw). Daarnaast stelt 

Regieorgaan SIA 18 miljoen euro beschikbaar voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen. In november wordt de financiële inzet 

van NWO en andere betrokkenen voor het innovatiebeleid vastgelegd in het kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.  

Kennis- en innovatieagenda’s basis voor publiek-private samenwerking 

De inhoudelijke basis voor de NWO-bijdrage aan het KIC vormen de zes kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). Deze zijn door de 

topsectoren opgesteld en richten zich op vier maatschappelijke uitdagingen, sleuteltechnologieën en verdienvermogen.  

 

Deze maatschappelijke uitdagingen omvatten de volgende thema’s:  

• energietransitie en duurzaamheid; 

• landbouw, water en voedsel; 

• gezondheid en zorg; 

• veiligheid. 

 

Voor elke maatschappelijke uitdaging is een aantal concrete missies geformuleerd waaraan kennis en innovatie een belangrijke 

bijdrage kunnen leveren. De wetenschap speelt immers een essentiële rol in het vinden van oplossingen voor thema’s als vergri jzing, 

energietransitie en klimaatverandering.  

• Overzicht van de zes kennis- en innovatieagenda’s: https://www.topsectoren.nl/innovatie  

 

 

Meer dan 100 miljoen voor baanbrekend fundamenteel onderzoek (30 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/meer-dan-100-miljoen-voor-baanbrekend-

fundamenteel-onderzoek.html  

Zes consortia met topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen in totaal 113,8 miljoen euro om de 

komende jaren wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s uit te voeren. Minister Van Engelshoven (OCW) stelt deze 

middelen beschikbaar voor wetenschappelijke consortia die op hun gebied in de wereldtop kunnen meedoen met 

baanbrekend onderzoek. 

De gehonoreerde programma’s betreffen onderzoek naar complexe aandoeningen van de hersenen op moleculair en cellulair niveau,  

het versterken van landbouwgewassen om de uitdagingen van duurzame voedselproductie aan te gaan, een radicale nieuwe 

benadering van geestesziektes om te komen tot een gezonde samenleving, het meten en verklaren van de effecten van de omgeving 

op onze gezondheid (het zogenoemde ‘exposoom’), het ontwikkelen van een systeem voor artificiële intelligentie (AI) waarbij de mens 

centraal staat (hybride intelligentie) en een nieuwe benadering om  de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën te onderzoeken. 

 

Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek 

Met de financiering kunnen onderzoekers gedurende tien jaar universitair toponderzoek doen en multidisciplinair samenwerken. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/vereenvoudigde-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-vanaf-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/vereenvoudigde-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-vanaf-2020.html
https://www.topsectoren.nl/innovatie
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/meer-dan-100-miljoen-voor-baanbrekend-fundamenteel-onderzoek.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/meer-dan-100-miljoen-voor-baanbrekend-fundamenteel-onderzoek.html
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De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht, gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) selecteert in opdracht van OCW de onderzoeksgroepen. Een van de pijlers van het 

programma is dat over de disciplines en universiteiten heen wordt samengewerkt. De wetenschappers zetten gezamenlijk excellente 

wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op. De vorige toekenningen waren in 2017. Minister van Engelshoven (OCW) : 'Ik feliciteer 

de zes onderzoeksgroepen met de toekenning van de zwaartekracht-subsidie, een programma dat bestemd is voor excellente 

wetenschappers die in teamverband interdisciplinair onderzoek doen. Ik wens hen veel succes bij hun onderzoek dat hopelijk tot 

doorbraken zal leiden.' 

 

Expliciet aandacht voor bevordering carrières van mid-level career wetenschappers - NWO-voorzitter Stan Gielen 

 

NWO-voorzitter Stan Gielen is zeer tevreden over de mix van jongere en wat meer senior onderzoekers in de onderzoeksgroepen. 'In 

deze ronde is expliciet aandacht geweest voor de bevordering van carrières van mid-level career wetenschappers door de consortia te 

vragen hiervoor een apart plan in te dienen. Hierdoor zijn de consortia gemiddeld gezien wat jonger van samenstelling dan in 

voorgaande jaren.' 

Naast de reeds werkzame onderzoekers stellen de consortia per project gemiddeld 36 nieuwe PhD-studenten, 14,5 post docs en 1,5 

tenure trackers aan.   

 

Selectieprocedure 

NWO ontving 34 aanvragen voor financiering binnen Zwaartekracht. Daarvan werden er 16 uitgenodigd voor een interview en 

uiteindelijk werden zes consortia geselecteerd. De beoordeling, onderlinge vergelijking en selectie was in handen van externe 

referenten en een internationale onafhankelijke commissie van wetenschappers met een brede kennis van ontwikkelingen in de 

wetenschap en ervaring met grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten. 

 

Lees verder 

• Toekenningen en samenvatting gehonoreerde projecten Zwaartekracht 2018-2019: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/nwo/zwaartekracht/toekenningen-2019.html  

  

Wageningen is bij één van de 6 consortia betrokken: 

Harnessing the second genome of plants. Microbial imprinting for crop resilience (MiCRop) 

Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. H.J. Bouwmeester (UvA) 

Mede-aanvragers: Prof.dr. M. Dicke (WUR), Prof.dr. E.T. Kiers (VU), Prof.dr.ir. C.M.J. Pieterse (UU), Prof.dr. J.M. Raaijmakers 

(NIOO-KNAW en UL), Prof.dr. C.S. Testerink (WUR) 

Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam   

Toekenning: 20,3 miljoen euro 

Planten herbergen en voeden miljarden micro-organismen op hun wortels. In ruil daarvoor ondersteunt het wortelmicrobioom de plant 

door verbetering van de opname van voedingsstoffen en de tolerantie voor omgevingsstress, en door bescherming te bieden tegen 

ziekten en plagen. In het MiCRop-project gaan we uitzoeken hoe planten onder stress zulke nuttige wortelmicro-organismen 

aantrekken. Er is nog veel onbekend over de eigenschappen van planten en micro-organismen die deze interactie mogelijk maken. Wij 

gaan deze eigenschappen onderzoeken en vervolgens inzetten voor de ontwikkeling van stressbestendige gewassen van de volgende 

generatie, die minder meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen nodig hebben. 

 

 

Honoreringen NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen augustus (29 

augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-

wetenschappen-augustus.html  

Het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen kent financiering toe aan 5 onderzoeksprojecten 

binnen het Open Technologieprogramma (OTP). Het OTP staat doorlopend open voor voorstellen voor toepassingsgericht 

technisch-wetenschappelijk onderzoek uit alle vakgebieden. 

Hieronder staan de 5 gehonoreerde OTP https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma -

projecten op alfabetische volgorde, twee van de vijf worden door de WUR gecoordineerd.. 

1. North Sea Reef Vitalization For Ecosystem Services (North Sea ReViFES): https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17671.html  – Prof. dr. T.J. Bouma, Wageningen 

University & Research (17671) 

2. Metal-to-Power: Towards implementation of metal powders as CO2-free fuels, development of experimental and 

numerical tools https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---

17688.html  – Prof. dr. ir. L.P.H. de Goey, Technische Universiteit Eindhoven (17688) 

3. SURface runoff in FLAT areas SURFLAT: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-

programma/2019---17709.html  – Prof. dr. C.J. Ritsema, Wageningen University & Research (17709) 

4. Data-driven Optimization for a Vital Elderly Care System in the Netherlands (‘DOLCE VITA’) 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17710.html – Prof. dr. R.D. 

van der Mei, CWI - Centrum Wiskunde & Informatica (17710) 

5. Organic micro-pollutant removal from municipal effluents by polyelectrolyte multilayer based hollow fiber 

nanofiltration membranes https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019-

--17744.html  – Dr. ir. W.M. de Vos, Universiteit Twente (17744) 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/zwaartekracht/toekenningen-2019.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/zwaartekracht/toekenningen-2019.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-wetenschappen-augustus.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/honoreringen-nwo-domein-toegepaste-en-technische-wetenschappen-augustus.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17671.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17671.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17688.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17688.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17709.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17709.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17710.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17744.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/open-technologie-programma/2019---17744.html
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Nomineer nu kandidaten voor de NWO Chemie Prijzen (23 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-

prijzen.html  

In 2019 reikt NWO twee chemieprijzen uit tijdens chemiecongres CHAINS 2019, de Athenaprijs en de Gouden KIEM. U kunt uw 

nominaties hiervoor indienen tot en met 1 oktober 2019, 14:00u. Met deze prijzen wil NWO hoogstaand chemisch onderzoek en 

ondernemerschap bevorderen. 

Het gaat om de volgende twee bijzondere wetenschappelijke prijzen die voor verschillende onderzoekers in de chemie beschikbaar 

zijn: 

• Athenaprijs: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html  

• Gouden KIEM: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html  

 

Athenaprijs 

De Athenaprijs is voor vrouwelijke chemici die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek verrichten en een inspiratiebron zijn voor 

anderen. De prijs bedraagt € 25.000 te besteden aan onderzoeksgerelateerde activiteiten. 

 

Gouden KIEM 

De Gouden KIEM is de prijs voor de beste samenwerking in de chemie tussen een startup en een kennisinstelling, georganiseerd door 

NWO en Holland Chemistry. De prijs bedraagt € 25.000 voor het winnende team, onder andere te besteden aan 

onderzoeksgerelateerde activiteiten. 

 

 

Heropening van de call voor CGIAR Senior Experts (22 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/de-call-voor-het-cgiar-senior-expert-programme-is-

heropend.html  

Senior experts, werkzaam bij Nederlandse onderzoeksorganisaties en betrokken bij CGIAR-onderzoek of management, krijgen 

de kans om (meer) tijd aan hun CGIAR-activiteiten door te brengen. De call om een deel van hun personeelskosten te dekken 

is heropend. De deadline voor de volgende beoordelingsronde is 1 oktober 2019. 

 
De oproep voor Senior Experts heeft tot doel bij te dragen aan de samenwerking tussen Nederland en CGIAR. Het financiert een deel 

van de personeelskosten van Senior Experts die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie die deelnemen aan een 

CGIAR Research Program (CRP), Flagship of Platform. 

De oproep staat open voor Senior Experts die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en die deelnemen aan een 

CGIAR Research Program (CRP) of Platform met koppelingen naar een of meer van de drie voor deze geselecteerde kennisdomeinen.  

De focus van deze ronde ligt op de volgende domeinen: 

2. ‘Duurzame agrofood-waardeketens en sectoren’, 

3. ‘Genetische verbetering en propagatiematerialen’ en 

4. 'Klimaatslimme landbouw' 

 

Meer informatie over de domeinen is te vinden in de call for proposals https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-

netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-

programme.html . 

 

Het Nederland - CGIAR partnership 

Het Nederland - CGIAR-partnerschap versterkt transformationele veranderingen in de landbouw over de hele wereld door het 

bevorderen van kennis van voedingssystemen en gezamenlijke publieke en private innovatie. Het is gericht op het faciliteren van 

succesvolle partnerschappen tussen CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's), CGIAR-platforms en CGIAR-centra enerzijds en 

Nederlandse onderzoeksorganisaties en belanghebbenden uit de publieke en private sector anderzijds, zowel met als zonder 

winstoogmerk. 

De SEP-call en andere instrumenten van het NL-CGIAR-onderzoeksprogramma worden gefinancierd door het Nederlandse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd via NWO-WOTRO Science for Global Development. 

Meer informatie 

• Call for proposals: https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-

programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html  

• Het Senior Experts Programme (Engelstalig): https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-

cgiar/instruments/sep  

• Het Nederland - CGIAR partnership (Engelstalig): https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar  

 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/nomineer-nu-kandidaten-voor-de-nwo-chemie-prijzen.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/de-call-voor-het-cgiar-senior-expert-programme-is-heropend.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/de-call-voor-het-cgiar-senior-expert-programme-is-heropend.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar
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Join the Topsector T&U Innovation Prize and win € 25,000 research budget and a 

wildcard for StartLife Accelerate Programme (21 August 2019) 

Source: Website Topsector T&U https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-techniek-de-

voedselproductie-de-kas%E2%80%99  

Are you an innovative food or agri start-up or scale-up? A future maker with a promising idea? Then you are the ideal 

candidate for the Topsector T&U Innovation Prize! 

 

Challenge for startups 

Topsector T&U invites new technical innovations that demonstrably increase the efficiency of food production in a greenhouse 

environment in order to meet global food demand in a sustainable way in 2050. The challenge is open for startups or scale-ups that 

integrate innovative technology in end product or operations, preferably working on sustainability and/or circularity. 

 

Price 

The winning team will receive research budget at Wageningen University & Research worth of € 25,000 and allocation of a T&U 

innovation broker (20 hours, nominal value of € 2,500). StartLife, the leading startup incubator in the domain of food and agtech, also 

provides a wildcard for the StartLife Accelerate Programme https://start-life.nl/startups/startlife-accelerate/  of February 2020. 

Deadline for submission is September 15, 2019. 

 

Sign Up 

The deadline for registration is 15 September 2019. An expert jury examines the submissions and makes a selection of the startups 

and scale-ups that may pitch their idea to the jury. 

 

Startup Afternoon 

The winner will be announced during the Startup Afternoon, on December 12 at the World Horti Center in Naaldwijk. During this 

meeting established companies, start-ups and scale-ups from inside and outside the horticulture share their knowledge, network and 

latest innovations. Top sector T&U organizes this meeting together with the innovation platform HortiHeroes https://hortiheroes.com/en/ 

. 

For more information visit the Topsector T&U website https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-

techniek-de-voedselproductie-de-kas%E2%80%99   or download the information sheet 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-

more%20information(2).pdf. 

 

 

Save the date: Slotbijeenkomst NWO-programma Smart Governance Nieuwe slimme 

vormen van bestuur (20 augustus 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/save-the-date-slotbijeenkomst-nwo-programma-smart-

governance.html  

Wat is ‘smart governance’ en wat maakt ‘smart governance’ slim? Hoe biedt slimme sturing een antwoord op complexe 

maatschappelijke uitdagingen? Op vrijdagmiddag 4 oktober hoor je er alles over op de slotbijeenkomst van het NWO 

onderzoeksprogramma ‘Smart Governance’. 

 
De verhouding tussen overheid en burgers verandert, de rol van de overheid in de samenleving verandert en de ‘oude’ manieren van 

sturing zijn niet meer altijd toegesneden op de complexe maatschappelijke opgaven van vandaag. Binnen het NWO-programma Smart 

Governance https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/slimme+sturing  gingen in 2014 vijf onderzoeksgroepen van 

start met elk een eigen sturingspraktijk. In samenwerking met partijen uit de praktijk gingen zij aan de slag met vragen over slimme 

sturing: Wat maakt slimme sturingsarrangementen nu eigenlijk precies slim? Voor wie zijn ze precies effectief? Maakt slimme sturing de 

verwachtingen waar? En, wat kunnen we van voorbeelden van slimme sturing leren? 

 

Slotbijeenkomst 4 oktober 

Tijdens de slotbijeenkomst op 4 oktober presenteren de onderzoekers hun voorlopige eindresultaten en gaan ze in gesprek met de 

zaal. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht, de voertaal is Nederlands. 

 

Globaal programma 

https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas%E2%80%99
https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas%E2%80%99
https://start-life.nl/startups/startlife-accelerate/
https://hortiheroes.com/en/
https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas%E2%80%99
https://topsectortu.nl/nl/challenge-van-topsector-tu-%E2%80%98verhoog-met-techniek-de-voedselproductie-de-kas%E2%80%99
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-more%20information(2).pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/DEF%20Topsector%20T%26U%20Innovation%20Prize%20-more%20information(2).pdf
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/save-the-date-slotbijeenkomst-nwo-programma-smart-governance.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/08/save-the-date-slotbijeenkomst-nwo-programma-smart-governance.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/slimme+sturing
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13:15 uur - Inloop 

13:30 uur 

• Opening 

• Vijf slimme sturingspraktijken uitgelicht  

o Onderzoekers van de vijf projecten presenteren hun resultaten 

o Andere onderzoekers binnen het programma reflecteren hierop 

o Discussie met de zaal 

• Slotbeschouwing & discussie – presentatie boekje 

17:00 uur - Borrel 

Voorafgaand aan de bijeenkomst vindt er een besloten lunch plaats met de vijf projectleiders om het programma te evalueren. 

 

Datum 

Vrijdagmiddag 4 oktober 2019 

 

Locatie: 

NWO Utrecht 

Winthontlaan 2 

3526 KV Utrecht 

 

Nadere informatie en aanmelding 

Deelname is gratis, aanmelden verplicht. 

Voor meer contact over de bijeenkomst en aanmelding, stuurt u een mail aan Ymkje de Boer, ymkje@ymba.nl, 020-6376537. 

 

Over de vijf onderzoeksprojecten 

Elk onderzoeksproject bestudeerde een eigen ‘sturingspraktijk’. De volgende onderzoeksprojecten maken onderdeel uit van het 

programma: 

• De samenwerking tussen hulpdiensten en burgers tijdens crisissituaties en rampen in en rond internetplatforms 

o.l.v. dr. ir. Kees Boersma, Vrije Universiteit Amsterdam 

• Vormen van relationele sturing bij Publiek Private Samenwerkingsprojecten 

o.l.v. prof. dr. Joop Koppenjan, Erasmus Universiteit Rotterdam 

• Het activeren van netwerken rond zorgvragers in het sociale domein 

o.l.v. dr. Annie de Roo, Erasmus Universiteit Rotterdam 

• Nieuwe vormen van stadsregionaal bestuur in grootstedelijke gebieden 

o.l.v. dr. Linze Schaap, Universiteit van Tilburg 

• Ronde tafels en private certificeringssystemen voor de verduurzaming van grensoverschrijdende handelsketens 

o.l.v. prof. dr. ir. Katrien Termeer, Wageningen Universiteit 

 

 

  

mailto:ymkje@ymba.nl
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Regional subsidy  and innovation news 

Landen en regio’s gaan erg losjes om met concept ‘slimme specialisatie’ (29 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Sinds enkele jaren is het Europese economische en innovatiebeleid erop gericht dat achterblijvende regio’s via ‘slimme 

specialisatie’ aanhaken op de rest van de EU. Landen en regio’s hebben echter de neiging om erg losjes met het concept om te gaan, 

constateert een verkennend onderzoek van het Joint Research Centre (JRC). De prioriteitstelling is vaak vaag, net als de koppeling 

tussen beleidsdoelen en -instrumenten. Dat roept de vraag op of het concept levensvatbaar is, maar maakt het ook lastig om de 

effectiviteit te beoordelen. 

Rapport JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/smart-specialisation-concept-

practice-preliminary-assessment  

 

 

Koningin Máxima opent eerste Groene Mineralen Centrale (20 augustus 2019) 

Bron: Nieuwsbrief RVO 20 augustus 2019 

Koningin Máxima opent op 4 september bij Groot Zevert Vergisting in Beltrum de Groene Mineralen Centrale. Dit is de eerste 

centrale ter wereld die in staat is om uit organische reststromen volledig bruikbare en circulaire producten te halen. De 

centrale is een belangrijke stap richting een kunstmestvrije Achterhoek. 

 
 

Voor de verduurzaming van het platteland en de veehouderijsector is een oplossing voor de mestproblematiek van groot belang. De 

Groene Mineralen Centrale draagt daaraan bij, doordat zij dierlijke mest en andere organische reststromen scheidt in een 

kunstmestvervanger, een bodemverbeteraar en schoon water.   

 

Hergebruik van reststoffen 

De teruggewonnen kunstmestvervanger is een vloeibare meststof. Daarin zitten alle mineralen die de gewassen nodig hebben. Boeren 

uit de regio gaan deze kunstmestvervanger en bodemverbeteraar van de centrale afnemen. Het gewonnen biogas wordt onder meer 

door de centrale zelf gebruikt als brandstof. En het schone water wordt teruggegeven aan de natuur. 

 

Ondersteuning voor innovatief onderzoek 

De Groene Mineralen Centrale is een gezamenlijk initiatief van Groot Zevert Vergisting, Wageningen University & Research (WUR) 

en Nijhuis Industries. Groot Zevert maakte hiervoor gebruik van het Europese programma Horizon 2020 en van meerdere 

onderzoekssubsidies vanuit de Topsector Energie. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de Topsector Energie-regelingen uit in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken & Klimaat. 

 

Meer weten? 

• Groene Mineralen Centrale: https://www.groenemineralencentrale.nl/nl  

• Topsector Energie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie  

• Circulaire economie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie  

 

 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/smart-specialisation-concept-practice-preliminary-assessment
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/smart-specialisation-concept-practice-preliminary-assessment
https://www.groenemineralencentrale.nl/nl
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie
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EU R&D and innovation policy 

Langetermijnuitdagingen voor het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid (29 

augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Op 20 februari 2019 organiseerde de Europese Commissie (EC) een workshop over de langetermijnuitdagingen voor het 

Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Een verslag hiervan verscheen deze maand. De discussies op de workshop spitsten zich 

toe op onderwerpen als “de behoeften van de biosfeer”, de behoeften van mensen, innovatie en de governance van onderzoek en 

innovatie. Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie publiceerde de resultaten van een onderzoek naar nationale 

strategieën en routekaarten voor internationale samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn bijvoorbeeld: welke doelen streven landen na, met welke landen en regio’s willen ze nauwer samenwerken en hoe 

coördineren ze hun internationaliseringsbeleid? 

Rapport EC: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/a5kdvb23kktfpj5lumwagbkn5yqwlguv2pc2r5zlhah4l3vpgida/2zwasm4mwkddmnc5kgkk3mvo4y  

Rapport JRC: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/mle-national-strategies-and-roadmaps-international-cooperation-research-and-

innovation-1  

 

 

51 thema's van innovatie en toekomstig toegepast onderzoek (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

De Duitse Fraunhofer Group for Innovation Research heeft een brede horizonscan gemaakt van innovatie en toekomstig 

onderzoek. Hierbij heeft ze thema’s onderscheiden die nu al van groot belang zijn (bijv. ‘deep learning, AI en biodiversiteit) en thema's 

die zich in de toekomst dynamisch uit hun niches zullen ontwikkelen (bijv. biohybride technologieën). Wat alle 51 toekomstige thema's 

gemeen hebben, is dat ze zeer relevant zijn voor toegepast onderzoek. Sommige ervan hebben de potentie om een nieuwe 

dynamische markt te creëren of te veranderen, terwijl andere grote sociale effecten kunnen hebben al is de marktrelevantie nog 

onduidelijk. 

Aankondiging Fraunhofer: https://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/press-and-media/latest-news/1431what-are-the-future-topics-of-

applied-research.html  

Rapport Fraunhofer: https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/research/Range_of_Services/Foresight-Fraunhofer_EN.pdf  

 

 

Europees Comité van de Regio’s wil ‘effectievere onderzoeksinfrastructuren’ (29 

augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Er zijn nog grote tekortkomingen in de Europese Onderzoeksruimte op het gebied van onderzoeksinfastructuren. Dit stelt 

Eamon Dooley in een opiniebijdrage voor het Europees Comité van de Regio’s (CoR). De tekortkomingen vormen een bedreiging voor 

de onderzoeks- en onderwijs-ecosystemen in de EU en daarmee voor een evenwichtige regionale ontwikkeling. Ze voren ook een 

belemmering voor de aanpak van andere grote economische en maatschappelijke vraagstukken. 

Nieuwsbericht CoR: https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-

innovative-Europe.aspx  

Nieuwsbericht Neth-ER: https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europees-Comit-van-de-Regio-s-wil-effectievere-onderzoeksinfrastructuren  

Rapport Dooley: https://cor.europa.eu/nl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019  

 

 

VK: Op weg naar brexit, gevolgen voor samenwerking r&d onzeker (26 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

Boris Johnson werd vorige maand gekozen tot premier van het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem zal het VK op 31 oktober dit jaar uit 

de EU treden, met of zonder deal. Artikelen van University World News en het UCL Institute for Innovation and Public Purpose (op 

Medium.com) waarschuwen voor de mogelijke negatieve gevolgen daarvan op de samenwerking met de EU op het gebied van r&d, 

zeker na een ‘no deal brexit’. In een artikel van Science|Business spreekt de Britse wetenschapsminister Chris Skidmore de hoop uit 

dat er toch nog goede afspraken komen over r&d. De voormalige Europese r&d-topambtenaar Robert-Jan Smits acht dat uitgesloten in 

het geval van een ‘no deal brexit’. In gesprek met Research Europe stelt hij dat het VK is dat geval “zeker geen geassocieerd lid van 

Horizon Europe wordt”. Wetenschappers uit het VK en de rest van de EU hebben samen een ‘open petitie’ opgesteld waarin ze pleiten 

voor blijvende wetenschappelijke samenwerking tussen de twee blokken, ook als het VK uit de EU treedt. 

Artikel University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190724103141800  

Artikel Medium.com: https://medium.com/iipp-blog/the-effect-of-brexit-on-uk-science-and-research-development-d8c730bd37d8  

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-sees-glimmer-hope-brexit-

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/a5kdvb23kktfpj5lumwagbkn5yqwlguv2pc2r5zlhah4l3vpgida/2zwasm4mwkddmnc5kgkk3mvo4y
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/mle-national-strategies-and-roadmaps-international-cooperation-research-and-innovation-1
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/mle-national-strategies-and-roadmaps-international-cooperation-research-and-innovation-1
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/press-and-media/latest-news/1431what-are-the-future-topics-of-applied-research.html
https://www.iao.fraunhofer.de/lang-en/press-and-media/latest-news/1431what-are-the-future-topics-of-applied-research.html
https://www.fraunhofer.de/content/dam/zv/en/research/Range_of_Services/Foresight-Fraunhofer_EN.pdf
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://cor.europa.eu/nl/news/Pages/Connecting-regional-research-infrastructure-is-the-key-to-a-digital-and-innovative-Europe.aspx
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europees-Comit-van-de-Regio-s-wil-effectievere-onderzoeksinfrastructuren
https://cor.europa.eu/nl/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-896-2019
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190724103141800
https://medium.com/iipp-blog/the-effect-of-brexit-on-uk-science-and-research-development-d8c730bd37d8
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-sees-glimmer-hope-brexit-talks-research


 

 

 

 15 

talks-research  

Artikel Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382658  

 

 

Het versterken van de Europese internationale onderzoekssamenwerking (26 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

Internationale onderzoekssamenwerking vormt de kern van het hedendaagse hoger onderwijs en de wetenschapssystemen. 

Een onderzoek van de EPRS, de European Parliamentary Research Service, beschrijft de veranderende aard van de academische 

kennisproductie in de EU28-lidstaten. Het stelt een aantal beleidsopties op om de internationale samenwerking in het onderzoek verder 

te versterken. 

Rapport EPRS: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634444/EPRS_STU(2019)634444_EN.pdf  

 

 

Wetenschappers vragen Europese heroverweging ‘genome editing’ (26 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

Met de komst van een nieuwe Raad, Commissie en Parlement in Europa heeft een groep Europese wetenschappers een open brief 

geschreven om deze instellingen te manen wettelijk actie te ondernemen voor het toestaan van ‘genome editing’. Europese 

onderzoekers staan te springen om deze technologie toe te passen ten behoeve van duurzame landbouw en voedselproductie, zo 

staat in de brief. De nieuwe Britse premier Boris Johson noemde de huidige restricties voor ‘genome editing’ in Europe als één van de 

beste argumenten voor de Britten om uit de EU te stappen. 

Nieuwsbericht VIB: http://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Wetenschappers-vragen-EU-Parlement-en-Commissie-om-genoom-editing-te-

heroverwegen-voor-duurzame-agricultuur,-voedselproduct.aspx  

Open brief: 

http://www.vib.be/en/news/Pages/Open%20Statement%20for%20the%20use%20of%20genome%20editing%20for%20sustainable%20

agriculture%20and%20food%20production%20in%20the%20EU.aspx  

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/boris-johnson-vows-ditch-eu-rules-gm-crops  

  

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/uk-science-minister-sees-glimmer-hope-brexit-talks-research
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1382658
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634444/EPRS_STU(2019)634444_EN.pdf
http://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Wetenschappers-vragen-EU-Parlement-en-Commissie-om-genoom-editing-te-heroverwegen-voor-duurzame-agricultuur,-voedselproduct.aspx
http://www.vib.be/nl/nieuws/Pages/Wetenschappers-vragen-EU-Parlement-en-Commissie-om-genoom-editing-te-heroverwegen-voor-duurzame-agricultuur,-voedselproduct.aspx
http://www.vib.be/en/news/Pages/Open%20Statement%20for%20the%20use%20of%20genome%20editing%20for%20sustainable%20agriculture%20and%20food%20production%20in%20the%20EU.aspx
http://www.vib.be/en/news/Pages/Open%20Statement%20for%20the%20use%20of%20genome%20editing%20for%20sustainable%20agriculture%20and%20food%20production%20in%20the%20EU.aspx
https://sciencebusiness.net/news/boris-johnson-vows-ditch-eu-rules-gm-crops
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National R&D and innovation policy news 

 

'Relatie tussen universiteiten en politiek op dieptepunt' (2 september 2019) 

Bron: Financieele dagblad 2 september  2019 

De relatie tussen politiek Den Haag en universiteiten is door getouwtrek over geld op een ongekend dieptepunt beland. Dat 

zegt rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden op de dag dat hij samen met onderwijsminister Ingrid van 

Engelshoven (D66) het academisch jaar opent. 

'We zijn elkaar kwijtgeraakt’, zegt Stolker in een interview met het FD. ‘Ik heb als decaan en als rector nog nooit meegemaakt dat de 

relatie tussen de politiek en het hoger onderwijs, nota bene op het hoogtepunt van de economie, zo slecht was als nu.'  

 

Pijnpunt 

Belangrijkste pijnpunt is de herverdeling van het geld voor universiteiten. Aanleiding zijn de knelpunten bij bètaopleidingen en 

technische studies. Die hebben extra geld nodig om aan de vraag van de arbeidsmarkt te kunnen voldoen, maar kampen met 

capaciteitsproblemen omdat de bijdrage van het Rijk minder hard stijgt dan het aantal studenten.  

De spanningen hebben geleid tot woede onder academici die zeggen de werkdruk niet langer aan te kunnen. Op hetzelfde moment dat 

Stolker en Van Engelshoven maandag het academisch jaar openen, zullen elders in Leiden naar verwachting honderden universitaire 

medewerkers protesteren bij een alternatieve opening van pressiegroep WO in Actie en de vakbonden.  

 

'Desastreus beleid' 

De patstelling tussen wetenschappers en politiek Den Haag is in de 444-jarige geschiedenis van de universiteit niet eerder zo zichtbaar 

geweest, zegt Stolker, die de betoging steunt. Het beleid van Rutte III is volgens hem 'desastreus' voor het hoger onderwijs.  

Omdat er per saldo geen geld bijkomt, dreigen alfa-, gamma- en medische disciplines vanaf 2022 miljoenen te moeten inleveren. Het 

resultaat is een herverdeling tussen universiteiten én een interne herverdeling tussen faculteiten. 

Volgens Stolker rukt het beleid van de coalitie daarmee universiteiten uit elkaar. De herverdeling leidde zelfs bijna tot het uiteenvallen 

van koepelorganisatie VSNU. De organisatie dreigde te worden verscheurd door tegengestelde belangen van technische en algemene 

universiteiten.  

 

Te hoge werkdruk 

Voor wetenschappers is de herverdeling de druppel die de emmer doet overlopen. Zij klagen al jaren over een te hoge werkdruk, maar 

voelen zich nauwelijks gehoord. Ook bestuurders voelen zich niet serieus genomen. Vooral de aantijging van D66-fractievoorzitter Rob 

Jetten dat zij als Dagobert Duck op hun geld blijven zitten valt verkeerd. 'Zo'n snotaap die je komt vertellen dat je in Duckstad leeft', 

zegt Stolker. 'Je wordt gewoon gek!'  

Van Engelshoven begrijpt de onrust en de onzekerheid in de sector. 'De manier waarop de universiteiten worden gefinancierd is toe 

aan groot onderhoud', aldus de minister in een reactie.  

 

Geruzie over geld 

Om een einde te maken aan het geruzie over geld laat zij onderzoeken of de budgetten toereikend zijn. 'Dat onderzoek moet ook 

uitwijzen of de kostenverhoudingen tussen verschillende opleidingen nog steeds zijn zoals we die ooit bedacht hebben. Op basis van 

de resultaten gaan we stap voor stap werken naar een stelsel dat gericht is op samenwerking en niet meer die enorme prikkel tot 

concurrentie in zich heeft.' 

Zo krijgen universiteiten voortaan een groter vast bedrag en minder geld op basis van studentenaantallen. De herverdeling naar bèta 

die daarmee gepaard gaat is volgens Van Engelshoven een spoedreparatie, die zij geprobeerd heeft te verzachten door extra geld los 

te peuteren in de voorjaarsnota.  

'Nu veel jongeren eindelijk kiezen voor een technisch profiel komen ze deels te staan voor een gesloten poort omdat de technische 

universiteiten de groei niet kunnen bijbenen. Dat kan ik niet uitleggen aan de samenleving', aldus Van Engelshoven. 'We hebben 

immers te maken met grote tekorten in technische sectoren.' 

 

Voor hele interview met de Leidse Rector Magnificus Carel Stolker: https://fd.nl/economie-politiek/1313239/ik-heb-nog-nooit-

zo-veel-boosheid-in-het-hoger-onderwijs-meegemaakt  

 

 

 “Nederland stevent af op een kennisachterstand” (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Volgens WOinActie, FNV, VAWO en LSVb vormt het bezuinigingsbeleid van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) een 

serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. “Daarbij slaat de minister de plank mis door 

zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap, terwijl juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot 

https://fd.nl/economie-politiek/1313239/ik-heb-nog-nooit-zo-veel-boosheid-in-het-hoger-onderwijs-meegemaakt
https://fd.nl/economie-politiek/1313239/ik-heb-nog-nooit-zo-veel-boosheid-in-het-hoger-onderwijs-meegemaakt
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waardevolle wetenschappelijke doorbraken.” De organisaties gaan op 2 september, bij de opening van het Academisch Jaar, actie 

voeren. Een artikel van ScienceGuide legt uit wat de betrokken partijen precies willen. 

Nieuwsbericht FNV: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2019/08/nederland-stevent-af-op-een-

kennisachterstand  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/08/wat-wil-woinactie/  

 

 

Kabinet wil extra investeren in infrastructuur, onderwijs en innovatie (29 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Het kabinet overweegt tientallen miljarden euro’s extra te lenen om daarvan toekomstige investeringen in infrastructuur, 

onderwijs en innovatie te betalen. Dit investeringsfonds moet de Nederlandse economie toekomstbestendig maken nu de 

economische vooruitzichten weer verslechteren, aldus een bericht van De Telegraaf dat door alle media werd overgenomen. De 

economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg noemen, in dezelfde krant, het voornemen “een goed idee”, mits het zonder 

bureaucratie simpel en snel kan worden uitgevoerd. “Bovendien moet het adequaat inspelen op de wereld van 4.0 die gekenmerkt 

wordt door digitalisering, nieuwe technologieën en klimaatbeleid.” 

Nieuwsbericht De Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/991430268/kabinet-breekt-met-streven-om-staatsschuld-af-te-bouwen  

Opiniebijdrage Vermeend / Van der Ploeg: https://www.telegraaf.nl/financieel/1272637883/column-rutte-iii-wil-met-revolutionair-plan-

onze-toekomst-redden  

 

 

Wie heeft het nog over de idealen achter internationalisering? (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

“In haar aanstaande Kamerbrief laat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar oren hangen naar de maatschappelijk onvrede over 

internationalisering. Toch is de behoefte van het Nederlandse hoger onderwijs om internationaal te opereren bepaald geen modegril of 

verdienmodel”, betoogt Sander van den Eijnden, voorzitter van Hogeschool Leiden, in een artikel van ScienceGuide. 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/08/wie-heeft-het-nog-over-de-idealen-achter-internationalisering/  

 

 

Nederlandse investeringen in innovatie nemen toe (25 augustus 2019) 

Bron: Nieuwsbrief Innovatie Estafette Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

De investeringen van Nederland in onderzoek en innovatie nemen toe, blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Vooral 

in instituten voor toegepast onderzoek zoals TNO en Wageningen Research wordt meer geïnvesteerd. Maar het kan altijd 

beter: Nederland loopt nog achter op andere westerse EU-landen. Wel hebben Nederlandse onderzoekers relatief veel profijt 

van EU-financiering voor innovatie.  

 
De Nederlandse overheidsinvesteringen in onderzoek en innovatie nemen toe. Waar Nederland in 2017 nog €5 miljard in research & 

development investeerde, was dat in 2018 €5,6 miljard. Dat concludeert het Rathenau Instituut in het rapport ‘Total Investment in 

Research & Innovation 2017-2023’ (TWIN). 

Tussen 2017 en 2023 zullen de investeringen in onderzoek en innovatie met 11 procent groeien, voorspelt het Rathenau. In een 

voorgaand onderzoek verwachtte het onderzoeksinstituut nog dat de stijging 2,6% zou zijn, maar dankzij de extra investeringen die in 

het coalitieakkoord van 2017 zijn voorzien, valt dat percentage hoger uit.  

 

Meer geld naar TO2-instituten 

Mede dankzij de extra voorziene investeringen in het coalitieakkoord is voor het eerst sinds 2010 ook de financiering van zogenaamde 

TO2-instuten (Toegepast Onderzoek Organisaties) toegenomen. Nadat de investeringen jarenlang afnamen, zullen ze tussen 2017 en 

2023 naar verwachting met 16 procent toenemen.  

Een van de manieren waarop de overheid investeert in innovatie, is door innovatief ondernemen te ondersteunen. Het idee daarachter 

is dat ondernemers van innoverende bedrijven zorgen voor economische groei en meer werkgelegenheid. Op die manier kon de 

bedenker van Sheltersuit https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2019/08/08/sheltersuit-van-afgedankte-slaapzak-naar-

https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2019/08/nederland-stevent-af-op-een-kennisachterstand
https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/fnv-overheid/2019/08/nederland-stevent-af-op-een-kennisachterstand
https://www.scienceguide.nl/2019/08/wat-wil-woinactie/
https://www.telegraaf.nl/nieuws/991430268/kabinet-breekt-met-streven-om-staatsschuld-af-te-bouwen
https://www.telegraaf.nl/financieel/1272637883/column-rutte-iii-wil-met-revolutionair-plan-onze-toekomst-redden
https://www.telegraaf.nl/financieel/1272637883/column-rutte-iii-wil-met-revolutionair-plan-onze-toekomst-redden
https://www.scienceguide.nl/2019/08/wie-heeft-het-nog-over-de-idealen-achter-internationalisering/
https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2019/08/08/sheltersuit-van-afgedankte-slaapzak-naar-warm-winterpak-voor-vluchtelingen
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warm-winterpak-voor-vluchtelingen  bijvoorbeeld mee op RVO-innovatiemissie naar New York, om daar nieuwe contacten te leggen. 

Maar de overheid stimuleert bijvoorbeeld ook missiegedreven innovatie https://www.innovatie-

estafette.nl/nieuws/nieuws/2018/12/12/missies-als-antwoord-op-maatschappelijke-vraagstukken door middel van de topsectoren, en 

helpt baanbrekende Nederlandse innovaties zoals IE-exposant Ioniqa, hun ambities te bereiken middels de Nationale Iconen  wedstrijd. 

 

In de achterhoede van West-Europa 

Nederland investeert steeds meer in innovatie, maar we lopen nog achter op andere West-Europese landen. Tussen 2014 en 2017 

hebben de overheid, de zakelijke sector en andere investeerders gezamenlijk 2,0% van het BNP geïnvesteerd in onderzoek en 

innovatie. Die investeringen zijn in lijn met het gemiddelde van alle EU-landen, maar lager dan landen vergelijkbaar met Nederland, 

zoals Duitsland, Zwitserland en de Scandinavische landen.  

Nederland heeft als doel om in 2020 2,5% van het BNP in innovatie te investeren. Om dit te halen zullen de publieke én zakelijke sector 

meer moeten investeren, stelt het Rathenau Instituut. Als de verhouding in investeringen tussen deze twee sectoren hetzelfde blijven, 

betekent dat dat de overheid jaarlijks €1,3 miljard meer zou moeten investeren, bovenop de €500 miljoen die al is begroot.  

 

EU-investeringen 

Een groot deel van de financiering voor Nederlandse innovaties komt van onze eigen overheid, maar de Europese Unie gaat hier ook 

een steeds grotere rol in spelen. Onderzoekers binnen Nederlandse Intituten hebben tot dusver meer dan €3 miljard financiering 

gekregen uit het EU Horizon 2020 Framework Programme (gemiddeld tussen de €600 miljoen en €700 miljoen per jaar).  

Zo kreeg een onderzoeksproject waaraan onderzoekers van de KNAW en Radboud Universiteit meewerken een subsidie van bijna €4 

miljoen. In het project worden jonge onderzoekers getraind om de mogelijkheden van big data volledig te benutten. De onderzoekers 

leren zo hoe ze welzijnsstelsels kunnen voorbereiden op grote maatschappelijke veranderingen, zoals vergrijzing, immigratie en 

groeiende mobiliteit. De Nederlandse scheepswerf Damen uit Gorinchem kreeg een subsidie van meer dan €15 miljoen voor het 

ontwikkelen van duurzame schepen en Wageningen Research haalde €5 miljoen binnen om uit te zoeken hoe we ons drinkwater 

kunnen beschermen tegen vervuiling door pesticiden.  

 

Meer weten? 

Benieuwd welke Nederlandse projecten verder EU-subsidies binnenhaalden? Bekijk het op de website van Horizon2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/551/524 En lees hier het hele TWIN-rapport van het Rathenau Instituut 

https://www.rathenau.nl/en/knowledge-ecosystems/total-investment-research-and-innovation-twin-2017-2023  

  

https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2019/08/08/sheltersuit-van-afgedankte-slaapzak-naar-warm-winterpak-voor-vluchtelingen
https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2018/12/12/missies-als-antwoord-op-maatschappelijke-vraagstukken
https://www.innovatie-estafette.nl/nieuws/nieuws/2018/12/12/missies-als-antwoord-op-maatschappelijke-vraagstukken
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/551/524
https://www.rathenau.nl/en/knowledge-ecosystems/total-investment-research-and-innovation-twin-2017-2023
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Gobal innovation news 

Top Shanghai Ranking blijft gelijk, verder veel beweging (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Harvard is, voor de 13e keer op rij, de beste universiteit van de wereld volgens de Academic Ranking of World Universities 

(ARWU) 2019. Stanford en Cambridge maken de top 3 compleet. De top is al jaren dezelfde, maar de rest van de lijst is sterk in 

beweging, meldt University World News. In de top 500 stegen of daalden 97 instellingen 50 plaatsen of meer. De VS domineren de lijst, 

met acht universiteiten in de top 10 en 45 in de top 100. Vier Nederlandse universiteiten (Utrecht, Groningen, Rotterdam en Leiden) 

behoren tot de beste honderd van de wereld. Van hen eindigt eerstgenoemde opnieuw het hoogst, op nummer 49. 

Nieuwsbericht HOP / UToday: https://www.utoday.nl/news/67240/nederlandse-universiteiten-pieken-in-shanghai-lijst  

Persbericht ARWU: http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2019-Press-Release.html  

ARWU 2019: http://www.shanghairanking.com/  

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190823090723586  

 

 

Japan: Innovatie voor een duurzame circulaire maatschappij (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

De Japanse ontwikkelingsorganisatie voor nieuwe energie en industriële technologie NEDO heeft een publicatie uitgegeven 

over de manier waarop Japan werkt aan innovatie voor een duurzame circulaire maatschappij. Aan bod komen zowel 

strategische, als inhoudelijke thema’s, zoals kunstmatige fotosynthese, CO2-scheiding en -afvangst en de omzetting van CO2 in 

brandstof (‘methanation’). 

Publicatie NEDO: https://www.nedo.go.jp/content/100896528.pdf  

 

 

VS: Vertrouwen in wetenschap groeit, vertrouwen in hoger onderwijs daalt (29 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

Het vertrouwen van de Amerikanen in wetenschappers is de afgelopen drie jaar gegroeid, meldt het Pew Research Center op basis 

van onderzoek. Het is nu net zo hoog als het vertrouwen in het leger. Maar de perceptie van de objectiviteit van wetenschappers en 

hun rol in de publieke sfeer verschilt sterk langs partijlijnen. Democraten zijn daar veel positiever over dan Republikeinen. Een zelfde 

tweedeling is te zien als het gaat over de perceptie van het publiek van de maatschappelijke rol die het hoger onderwijs speelt in de 

samenleving. Ook daar deed het Pew Research Center onderzoek naar. Het aandeel Amerikanen dat zegt dat hogescholen en 

universiteiten een negatief effect hebben op de samenleving is sinds 2012 met 12 procentpunten gestegen. De toename van negatieve 

visies is bijna volledig afkomstig van Republikeinen. 

Artikel Pew Research Center – 1: https://www.nedo.go.jp/content/100896528.pdf  

Artikel Pew Research Center – 2: https://www.pewsocialtrends.org/essay/the-growing-partisan-divide-in-views-of-higher-education/  

 

 

VS: Making R&D Great Again (29 augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 29 augustus 2019 

In de jaren zestig van de vorige eeuw gaf de Amerikaanse overheid meer uit aan r&d dan alle andere landen en bedrijven op de wereld 

samen. Geen wonder dat het land toen wereldleider was in technologische innovatie, stelt innovatiedeskundige Robert Atkinson in een 

artikel van Industry Week. De VS zou 80 tot 100 miljard dollar per jaar extra moeten investeren in onderzoek en belastingmaatregelen 

voor r&d om opnieuw aan de top van de wereld te komen. 

Artikel Industry Week: https://www.industryweek.com/economy/making-rd-great-again  

 

 

VS: Budget Deal maakt weg vrij voor hogere uitgaven aan wetenschap (26 augustus 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

De leiders van het Witte Huis en het Congres hebben overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de begrotingen van 2020 en 

2021. In tegenstelling tot de wens van president Donald Trump om te bezuinigen op niet-defensieonderzoek, komt er mogelijk zelfs 

meer geld voor deze wetenschapsprogramma’s. 

Nieuwsbericht AIP: https://www.aip.org/fyi/2019/budget-deal-paves-way-science-spending-boosts  

 

 

https://www.utoday.nl/news/67240/nederlandse-universiteiten-pieken-in-shanghai-lijst
http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2019-Press-Release.html
http://www.shanghairanking.com/
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190823090723586
https://www.nedo.go.jp/content/100896528.pdf
https://www.nedo.go.jp/content/100896528.pdf
https://www.pewsocialtrends.org/essay/the-growing-partisan-divide-in-views-of-higher-education/
https://www.industryweek.com/economy/making-rd-great-again
https://www.aip.org/fyi/2019/budget-deal-paves-way-science-spending-boosts
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Sterkere beleidsaandacht nodig voor sectorale verschillen in digitale innovatie (26 

augustus 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 augustus 2019 

Digitale technologieën veranderen de manier van innoveren en de uitkomsten. Maar de manier waarop dat gebeurt verschilt sterk per 

sector, constateert een studie van de OESO naar innovatie in de landbouw, de automotive en de retailsector. In een aantal domeinen 

zou een meer sectoraal gericht innovatiebeleid op zijn plaats zijn, met speciale aandacht voor de toegang tot data en 

kennisverspreiding in die sectoren. 

Rapport OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en  

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/how-are-digital-technologies-changing-innovation_67bbcafe-en
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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 

 

 

 

Informatiemiddag Horizon 2020: kansen voor klimaat, water, bio- en circulaire economie, 

2 oktober 2019 

Informatiemiddag Horizon 2020: kansen voor klimaat, water, bio- en circulaire economie  2 oktober 2019, 13.30-17.30u 

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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Locatie: volgt Voertaal: Nederlands 

 

Ben je een onderzoeker, ondernemer of beleidsmaker en wil je meer weten over de Horizon 2020 subsidiemogelijkheden voor 

onderzoek en innovatie in het jaar 2020? Dan is deze informatiemiddag voor jou. 

 

Programma 

We zullen ons richten op: 

- Calls van Societal Challenge 2 (food, agriculture, marine & maritime, bioeconomy)  

- Calls van Societal Challenge 5 (climate, environment, resource efficiency & raw materials) en water gerelateerde calls 

- Relevantie van deze calls voor Nederlandse beleidsdoelstellingen  

- Andere relevante Europese subsidiemogelijkheden voor onderzoek en innovatie 

- Een vooruitblik op het nieuwe subsidieprogramma Horizon Europe (2021-2027) 

- Hoe RVO kan helpen bij het verkennen en indienen van projectvoorstellen 

- Netwerken 

 

Daarnaast zullen experts en ervaren H2020 deelnemers ingaan op: 

- Hoe je belangrijke stakeholders – MKB, beleidsmakers, steden, Europese netwerken etc – kunt betrekken voor maximale 

impact 

- Hoe innovatief onderzoek daadwerkelijk het verschil kan maken voor onze maatschappelijke uitdagingen 

 

Registreren 

Zet 2 oktober alvast in je agenda. Eind augustus volgt de registratielink samen met het volledige programma en locatie.  

 

 

 

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. 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
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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 f ield of 

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

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

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

 

Travel and accommodation 

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

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

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

The next BBI JU Stakeholder Forum, Brussels will take place on 4 December 2019 in 

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

   

ABOUT THE EVENT 

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

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

developments in the bio-based industries sector.  

  

THE PROGRAMME 

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

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

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

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

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

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

  

WHERE 

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

 

 

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  

  

 

mailto:workshop@eip-agri.eu
https://www.theeggbrussels.com/
https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019
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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  

  

  



 

 

 

 26 

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 3 September 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-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  

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  

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/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-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) 

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) 

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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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 3 September 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 3 September 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 

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 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/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 

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
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
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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 

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 oproep Gouden KIEM 2019 -domein Exacte en Natuurwetenschappen en Holland Chemistry 

samenwerking nieuwe bedrijfjes (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. Deze 

nominatie dient ondersteund te worden door een decaan van een faculteit die onderdak biedt aan chemische 

en/of moleculaire onderzoeksgroepen. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html  

01-10-2019 Deadline Athenaprijs voor vrouwelijke chemici, die hoogstaand wetenschappelijk onderzoek 

verrichten (NWO)  De deadline voor het indienen van nominaties is 1 oktober 2019, om 14:00 uur CE(S)T, 

via het e-mailadres womeninchemistry@nwo.nl. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html  

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

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

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

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

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

01-10-2019 Sluiting indiening volledig voostel voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies WO   Aanvragen voor 

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

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

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

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

01-10-2019 Sluiting indiening Volledig voorstel voor Take-off fase 1 - Haalbaarheidsstudies TO2   Aanvragen voor 

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

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

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

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

08-10-2019 Sluiting indiening ENW PPS-fonds (LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), TA 

(Technology Area), IPP (Industrial Partnership Project))   Het ENW PPS-fonds (voor LIFT, TA, IPP) kent 

twee deadlines voor het indienen van voorstellen 4 juni 2019, 14:00 uur CE(S)T en 8 oktober 2019, 14:00 

uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---

kiem/index.html  

08-10-2019 Sluiting doorlopende indiening ENW PPS-fonds – KIEM aanvragen. KIEM aanvragen kunnen 

doorlopend ingediend worden tot en met de sluitingsdatum op dinsdag 8 oktober 2019, 14.00 uur.  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---

kiem/enw-pps-fonds---kiem.html  

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  
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07-11-2019 Deadline 2 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T; besluitvorming verwacht op 12 december 2019 

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

07-11-2019 Sluiting indiening van de regeling KIEM GoChem. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 

uiterlijk 7 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. Er wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is  28 mei 2019. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Aanvragen die 

na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html  

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  

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  
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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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/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 3 September 2019. Calls marked with NEW are newly included in the 

list 

Deadline Call 

Vanaf 16 

mei 2019 

Openstelling EFRO Oost-Nederland  3.1 Slimme CO2-Reductie en 3.3 Grote R&D Samenwerkingsprojecten. First 

come, first serve openstelling vanaf 16 mei 2019. Website OP-Oost https://www.op-oost.eu/ en https://op-

oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html  

10-09-2019 Sluiting  voor MIT Haalbaarheid (first come, first serve) Zuid Nederland: doorlopende indiening 9 april 2019 9.00 

uur tot 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT R&D samenwerking (tenderprocedure): Zuid Nederland Indiening van 11 juni 2019 9.00 uur tot  

en met 10 september 2019 17.00 uur. https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/  

10-09-2019 Sluiting voor MIT haalbaarheid Subsidie 2019 Stichting Noord Nederland Aanvragen is mogelijk tot 10 september 

2019, maar wacht niet te lang met het indienen van je aanvraag. De MIT-subsidie is namelijk populair! 

https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start  

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/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
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.stimulus.nl/openstellingsdata-mit-zuid-2019-bekend/
https://www.snn.nl/nieuws/innovatief-mkb-opgelet-mit-haalbaarheid-gaat-binnenkort-weer-van-start
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About the EU office 

The EU office  of Wageningen University & research provides, in close collaboration with Science Group liaison officers, information 

and support on fund raising, proposal writing and project management. The helpdesk can supply you with information on specific 

national and international programmes and funding schemes, best practices and templates.  

 

Rooted in the former EuropaDesk that focused mainly on EU funding mechanisms, the services were broadened to include other 

international funding schemes as well as national and regional subsidies. Our approach is demand-driven. We look for tailor-made 

solutions, liaise with regional and institutional account managers, National Contact Points and EU officers and can support project 

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

The EU office  is committed to provide advice in the whole process from proposal development to project execution and beyond. 

Whether you are looking for consultancy with regard to fund raising and proposal writing, are seeking dedicated support in developing 

(inter)national strategic initiatives, or are looking for advice on legal, financial or other project management related subjects.     

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

Contact point ASG, SSG, RIKILT  0317 486876 Peter.Jongebloed@wur.nl 

Christianne Marcelis  Contact point PSG  0317 480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 
 

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

Reynout.Hana@wur.nl 
 
Rene.vanree@wur.nl  

 
Science Groups Liaison Officers:  

Hans Spoolder Wageningen Livestock Research 0 317-480652 Hans.Spoolder@wur.nl 

Gerda Bakker ASG department 0317-483382 Gerda.bakker@wur.nl 

Annika Dijkstra-Garritsen ASG department 0317-482524 annika.dijkstra-garritsen@wur.nl 

Ruben Spreeuwers ASG department 0317-484814 Ruben.Spreeuwers@wur.nl 

Tender Support Unit ESG 0317-477768 tendersupportunit.esg@wur.nl 

Jos Teunissen AFSG 0317-485313 jos.teunissen@wur.nl  

Marjolein van der Glas AFSG 0317-480471 Marjolein.vanderglas@wur.nl  

Maryvon Noordam  RIKILT 0317-480295 maryvon.noordam@wur.nl 

Annemieke Steenbergen  SSG departement 0317-483729 Annemieke.Steenbergen@wur.nl  

Miranda ten Holder SSG departement 0317-481378 miranda.tenholder@wur.nl  

Luc van Hoof Wageningen Marine Research 0255-564646 Luc.vanhoof@wur.nl 

Christianne Marcelis PSG 0317-480843 Christianne.Marcelis@wur.nl 

Oscar van Rootselaar SSG department 0317-482266 oscar.vanrootselaar@wur.nl  

Wim van der Poel Wageningen Bio Veterinary Research 0320-238383 Wim.vanderPoel@wur.nl 

Ineke van Driel SSG departement 0317-485656 Ineke.vanDriel@wur.nl 
Judith Battjes Wageningen Economic Research 070-3358188 Judith.battjes@wur.nl  

John Hollands SSG-CDI 0317-486859 John.hollands@wur.nl  
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Disclaimer 

Effort has been made to present all information accurately. However, no liability is accepted for any inclusions or advice given or for 

omissions for the publication. Hyperlinks are provided as a convenience to the user. The EU office is not responsible for the contents of 

any information provided by outside sites through these links. As the information in Subsidy and Innovation News can only be a 

selection, the EU office is happy to receive further and updated information for distribution. Subsidy and Innovation News is an online 

newsletter published at least twenty times a year. The newsletter is published on the International Helpdesk web site 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx. You can register for receiving 

notifications when a new issue is published by sending an email to peter.jongebloed@wur.nl  with ‘Registration for Subsidy and 

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

WUR deeply cares about the protection of your privacy and making our services transparent, personal and trustworthy. Our updated 

privacy policy gives a clear explanation of how we treat your data. 

https://www.intranet.wur.nl/en/research-education/internationaal/fondsen/Pages/EU%20Office.aspx
mailto:peter.jongebloed@wur.nl
http://service.wur.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31343431310D31363636350D34363534340D38363439370D300D37363936464430370D310D0D300D3134393731330D372E372E302E31383939320D31

