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HORIZON 2020    

ESFRI Roadmap meeting 15 October 2019, Utrecht (12 September 2019) 

ESFRI Roadmap 2021 Infoday NL: 15 October (13.30 -18.00 hours, Jaarbeurs, Utrecht) 

The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) was established in 2002 to support a coherent and strategy-led 

approach to policy-making on research infrastructures in Europe, and to facilitate multilateral initiatives leading to the better use and 

development of research infrastructures, at EU and international level. In 2006, ESFRI published its first roadmap for the construction 

and development of the next generation of pan-European research infrastructures. The last ESFRI Strategic Report on RIs in Europe 

(the ESFRI Roadmap) dates from 2018. To inaugurate the process of updating its Roadmap 2021, ESFRI organizes an Information 

Day on 25 September 2019 in Brussels. Following the launch of the new Roadmap update process, a Dutch ESFRI Infoday will be 

organized on Tuesday 15 October by RVO together with the ministry of OCW. During this infoday the Dutch participants will be kept 

informed of the latest news about the ESFRI roadmap procedure. Additionally, the participants will receive preliminary information on 

the procedure of the update of the National Roadmap 2020.  

 

Provisional agenda 

Registration & welcome coffee 

Welcome  

Jeannette Ridder Numan, ESFRI delegate 

ESFRI Roadmap update: scope, landscape analysis, procedure and time line  

Jeannette Ridder Numan, ESFRI delegate 

Monitoring of ESFRI projects on the Roadmap  

speaker tbc 

New proposals: procedure and submission forms  

speaker tbc 

Coffee break 

Maturity of the new prosposals: science aspects  

speaker tbc 

Maturity of the new proposals: implementation aspects 

Jeannette Ridder Numan, chair of the ESFRI Implementation Group 

Preliminary information on the procedure for the update of the National Roadmap 2020  

Alice Dijkstra, Secretaris Permanente Commissie Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 

Network drinks 

 

You can register for this meeting here https://english.rvo.nl/esfri-roadmap-2021-infoday-nl-wssl  

 

  

https://english.rvo.nl/esfri-roadmap-2021-infoday-nl-wssl
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Horizon Europe 

Friend to bees and techies: a closer look at the EU’s new research and innovation chief 

(17 September 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 157, 17 Sep 2019  

For the past two years, Mariya Gabriel has steered the digital agenda. Now, researchers are anxious to see what her move to 

R&D commissioner will mean   

By Éanna Kelly 

 
Photo: European Commission 

The choice of Bulgarian politician Mariya Gabriel to replace research commissioner Carlos Moedas has seen the science establishment 

rushing to take a crash course on her background, experience and influences. 

The question of what and who the 40-year old Bulgarian represents is given added urgency by the fact that the word ‘research’ has 

been stripped from the title, and Gabriel is to be appointed commissioner for Innovation and Youth. 

Gabriel obviously knows her way around the workings of the commission, having served as the EU’s digital economy and society 

commissioner for the past two years. A member of the European Peoples’ Party, she swept through her parliamentary hearing 

unscathed in 2017, and was handed a mandate to complete the digital single market, one of the most wide-reaching policy arenas in 

Brussels.  

But to the extent that she had crafted a professional persona since then, it is an inconsistent one, evading easy categorisation. 

She is perhaps better known from her time as an MEP, between 2009 and 2017, when she hosted special advocacy events for bees.  

“Bees give a unique service to the entire mankind,” Gabriel once said. Pollinators are “a gift of nature” that “we need to cherish.”  

Back home in Bulgaria, Gabriel’s appointment is seen as a great opportunity to put the country’s research and technology strengths in 

the shop window.  

 

The expectation is that she “will give greater visibility to new innovation and research players, and put a stronger emphasis on the fairer 

distribution of EU research money,” said Karina Angelieva, Bulgaria’s deputy minister of education and science. In Sofia University, the 

hope too is that Gabriel would bring to the job an appreciation of the needs and wishes of the EU’s newest and poorer members .  

“I am convinced Maria Gabriel will help to overcome the differences in the opportunities for researchers between the regions of 

Europe,” said Anastas Gerdzhikov, rector of Sofia University. “She already stated that she wants central and eastern Europe to obtain a 

decent place in the (2021-2027) Horizon Europe research programme, and that she will work for the active involvement of [central and 

eastern] researchers and companies in the programme.” 

 

Hard working  

During her stint as digital commissioner, Gabriel has won a reputation for hard work among colleagues.  

“She wants to know everything, and takes herself everywhere, from the big cities to the small villages. When she starts something, she 

has to finish it. She’s a super hard worker from early morning to very late at night. You need to run to keep up with her,” said Angelieva.  

But there are also many who say Gabriel has never fully mastered the digital brief, and see her accomplishments mainly in non-

legislative issues, such as promoting digital skills, media literacy and gender equality. 

Critics say Gabriel’s public utterances are rote, sticking closely to commission talking points. She is a presence on Twitter, but not a 

kinetic one.  

 

Her agenda 

In addition to Horizon Europe, Gabriel’s sprawling portfolio will absorb education duties currently performed by commissioner  Tibor 

Navracsics.  “There are so many areas she can put her own stamp on,” said Angelieva. “The ball is rolling already on Horizon Europe, 

but she has a chance to kick it in the goal. The money debates are coming.”  

How the EU allots its 2021-2027 budget will be hashed out over months — debated, amended and approved by the leaders of the 

member states and by parliament, too. “Gabriel has to fight for Horizon and Erasmus, and I think the beauty of her [integrated] portfolio 

is that she’s not fighting an education commissioner for resources,” said Angelieva. 

https://sciencebusiness.net/author/eanna-kelly
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Still, government officials and research lobbyists envisage a desperate fight to secure a spending increase for research, from €77-odd 

billion today up to €94 billion from 2021. The EU budget will have to deal with a significant reduction in funds given the UK’s intention to 

leave and stop paying into its budget after a transition period that will end in December 2020. 

It may fall to Gabriel to manage the expectations of researchers who cheered a proposed hike in research spending last year. The loss 

of the word research from the title of her brief is considered an early handicap, with policy heads fearing its absence could spell less 

emphasis on science.  The Bulgarian is also taking over the innovation brief at a time when voices are clamouring against the growing 

power of internet players. Political support is steadily growing in Brussels for the smaller companies up against giant search engines, 

app stores, online market platforms, and social media networks, said Wade. “I feel we are moving away from a period of disruption, to a 

moment of reckoning.”  

 

East-west tug-of-war 

The hope when any new research chief is appointed is that they won’t tinker with stuff people agree works well, such as the European 

Research Council. However, some research insiders feel that with the arrival of Gabriel comes a strong possibility that the east-west 

argument on Horizon Europe https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-

negotiations-show-mounting-east  will be reopened.  

Europe’s dominant R&D players – Germany, France, UK, the Netherlands, the Nordics – see their overriding mission as boosting 

European science, technology and competitiveness; and they have helped structure the Horizon programmes to that end.  

By contrast, many east European countries – such as Slovakia, Romania, Poland and Hungary – see at least some role for EU 

research programmes in addressing systemic issues, such as pay gaps, the brain drain and opening up western project consortia. 

Collectively, the 13 mostly eastern countries that joined the EU since 2004 get just 4.8 per cent of total Framework funding – 

yet they represent 17 per cent of the EU population. 

Angelieva suggests Gabriel should start by looking at widening access to the European Institute of Innovation and Technology for more 

central and eastern universities and companies.   

But watching Gabriel’s moves closely will be those officials who warn against the use of the EU research programme as a means of 

transferring money from richer states to poorer ones. The EU’s commitment to aiding development of its newer and poorer members 

comes primarily via large regional support funding, although the Horizon Europe programme also has a “widening excellence” 

component intended to bootstrap research capacity in poorer countries.  

“Widening will certainly be a topic high on Gabriel’s agenda, but this would also be the case if she was not coming from eastern 

Europe,” said former director-general of the Commission’s DG Research, Robert-Jan Smits, who is now president of Eindhoven 

University of Technology.  

Slovenian Janez Potočnik, the EU research commissioner from 2004 to 2010, knows plenty about the political pressures and 

histrionics Gabriel will have to cope with. “I do not know her well, but as much as I have worked with her I have developed quite good 

impressions of her potential,” he said. “She will likely better understand the needs and the problems of the eastern countries, and could 

also act based on that knowledge, but she will be commissioner for all the countries, tasked to make European research, including from 

the east, excellent, useful, and competitive – like all of us who were ever in her position,” Potočnik said. 

“The fact that she likes bees and campaigns for their welfare is just additional point speaking in her favour,” he added. 

 

 

Research associations reinforce call for €120B Horizon Europe budget (17 September 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 157, 17 Sep 2019  

In a renewed call for a bigger budget, 93 research associations argue two thirds of Horizon Europe money should be ring 

fenced for global challenges and boosting industrial competitiveness.  

 
In an unprecedented show of strength, European research and innovation associations are jointly calling for the EU to raise the budget 

for Horizon Europe at least €120 billion in its 2021-27 multiannual budget.  

In a letter signed by 93 associations, research and innovation stakeholders call on member states to support an increase from €94 to 

€120 billion. “The programme will need an adequate budget at the level of its ambitions,” research associations say. “This would ensure 

that Horizon Europe delivers on its promises.”  

The associations claim a €120 billion budget will help Europe create “up to 100,000 jobs in [research and innovation] activities between 

2021-2027, but also €11 of GDP in return for each €1 invested over 25 years.” 

The budget hike would “secure Europe’s seat amongst the frontrunners of the technological revolution,” the letter says.  

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/whats-rd-programme-how-horizon-europe-negotiations-show-mounting-east
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Research associations want to see two thirds of the budget ring fenced for global challenges and the European industrial 

competitiveness pillar. But this clashes with demands from universities to boost the budget of other parts of Horizon Europe, such as 

the European Research Council.  

The European Parliament has also called for a higher budget. However, the basis of the upcoming budget negotiation is still uncertain, 

with the timing and terms of the UK’s departure yet to be decided. A difference of perspectives between member states on budget 

priorities will also influence the amount of money allocated to Horizon Europe.  

 

 

Deadline consultatie implementatie Horizon Europe uitgesteld (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
De Commissie heeft de deadline voor de consultatie over de implementatie van Horizon Europe uitgesteld tot 4 oktober. 

Nieuwe deadline 4 oktober 

De Europese Commissie heeft de deadline voor de consultatie over de implementatie van Horizon Europe uitgesteld tot 4 oktober. 

Deze consultatie gaat over de implementatiestrategie van het Kaderprogramma en behandelt onderwerpen als de werkprogramma’s, 

model grant agreements, rapportages en kosten. 

 

Context 

Tegelijkertijd loopt een consultatie over het strategisch plan van Horizon Europe, dat richting moet geven aan de werkprogramma’s van 

het Europese onderzoeksprogramma. De deadline daarvoor sloot 8 september. 

 

Meer informatie: 

Aankondiging Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news: Consultation 

on Horizon Europe’s implementation strategy: deadline extended 

  

 

Hoe haal je de meeste waarde uit 100 miljard euro aan onderzoeksbestedingen? (12 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

Hoeveel precies is nog onderwerp van discussie, maar al met al gaat de EU de komende zeven jaar zo’n 100 miljard besteden aan 

onderzoek. Een artikel van The Conversation vraagt zich af: hoe verdeel je dat geld op de beste manier? Zet je bijvoorbeeld vooral in 

op excellentie of op het inhalen van achterstanden in bepaalde delen van Europa? Besteed je het geld aan maatschappelijke of aan 

economische doelen? En geef je het geld vooral aan universiteiten of juist aan samenwerkingsverbanden met bedrijven? De 

antwoorden liggen steeds ergens in het midden, maar waar precies? 

Artikel The Conversation: https://theconversation.com/horizon-europe-the-eu-plans-to-spend-100-billion-on-research-heres-how-to-

get-the-most-from-it-122276  

 

Nieuwe consultatie partnerschappen Horizon Europe (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
De Commissie heeft twaalf consultaties geopend voor de voorgestelde geïnstitutionaliseerde partnerschappen. De open 

consultatie volgt op een eerste ronde in juli. Reageren kan tot 6 oktober. 

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-implementatie-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/news
https://theconversation.com/horizon-europe-the-eu-plans-to-spend-100-billion-on-research-heres-how-to-get-the-most-from-it-122276
https://theconversation.com/horizon-europe-the-eu-plans-to-spend-100-billion-on-research-heres-how-to-get-the-most-from-it-122276
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Reageren op 12 partnerschappen 

De consultaties voor twaalf voorgestelde partnerschappen zijn nu online gepubliceerd https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-

next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news . Een belangrijk doel van de 

consultatie is bepalen voor welke thema’s een partnerschap nodig is. Het gaat om twaalf mogelijke onderwerpen:  

• EU-Africa research partnership on health security to tackle infectious diseases:  https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiatives/ares-2019-4972489_en  

• Innovative Health Initiative: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_en  

• Key Digital Technologies: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_en  

• Smart Networks and Services: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en  

• European Metrology: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_en  

• Transforming Europe's rail system: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_en  

• Integrated Air Traffic Management: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_en  

• Clean Aviation: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457_en  

• Circular bio-based Europe: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_en  

• Clean Hydrogen: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_en  

• Safe and Automated Road Transport: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_en  

• Innovative SMEs: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en  

 

Reageren kan tot 6 oktober.  

 

Context 

De Commissie heeft in het kader van het strategisch planningsproces voor Horizon Europe een voorstel gepubliceerd voor alle 

partnerschappen onder het toekomstige onderzoeksprogramma. De partnerschappen van Horizon 2020 zijn door de Commissie 

geëvalueerd en teruggebracht tot 44 partnerschappen, waaronder 12 geïnstitutionaliseerde partnerschappen (Artikel 185 en 187-

initiatieven). De huidige consultatie volgt op een eerdere vraag om feedback in juli. De resultaten uit beide consultaties zullen leiden tot 

een impact assessment per onderwerp.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-

partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news: Have your say on the next generation of ambitious research and innovation 

partnerships 

 

  

Commissie wil deelname VK aan Horizon 2020 verlengen (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
Het Verenigd Koninkrijk moet tot eind 2020 deel kunnen blijven nemen aan Horizon 2020 in het geval van een no-deal Brexit. 

Dit blijkt uit een voorgesteld pakket met overgangsmaatregelen van de Commissie. Om van de regeling gebruik te maken 

moet het Verenigd Koninkrijk wel aan haar financiële verplichtingen in deze periode voldoen. 

 

Deelname tot eind 2020 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) kan tot eind 2020 deelnemen aan Horizon 2020, het onderzoeksprogramma van de EU, indien er geen 

Brexit-deal komt. Dit stelt de Commissie voor in een nieuw pakket met overgangsmaatregelen https://europa.eu/rapid/press-release_IP-

19-5509_en.htm. Door deze regeling kunnen Britse onderzoeksinstellingen EU-fondsen ontvangen die verdeeld zijn voor het 

moment van uittreding. Als voorwaarde stelt de Commissie dat de Britse regering aan alle financiële verplichtingen moet 

voldoen die verbonden zijn aan de EU-begroting van 2019 en 2020. Ook moeten de Britten diverse controle- en auditmechanismen 

faciliteren.  

 

Context 

In juli werd al bekend https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1197&from=EN  dat het VK aanspraak 

kon maken op onderzoeksgeld van de EU tot en met eind 2019 als er geen overeenstemming bereikt zou worden over een Brexit-deal. 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972489_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972474_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972468_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980251_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4978577_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972457_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972449_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972390_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4980228_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972378_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Geef-uw-feedback-over-partnerschappen
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-next-generation-ambitious-research-and-innovation-partnerships-2019-sep-11_en&pk_campaign=rtd_news
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1197&from=EN
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De bestaande regeling wordt dus met één jaar verlengd, wat betreft de Commissie. Of de huidige Britse regering bereid zal zijn aan 

haar financiële verplichtingen te voldoen is op dit moment nog onzeker. Het nieuwe voorstel heeft geen consequenties voor de regeling 

met betrekking tot Erasmus+. Studenten die ten tijde van de uittreding aan het Erasmusprogramma deelnemen in het VK of de EU 

kunnen hun uitwisseling ongehinderd voortzetten. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_en.htm: Brexit ‘no-deal' preparedness: Final 

Commission call to all EU citizens and businesses to prepare for the UK's withdrawal on 31 October 2019 

Mededeling Europese Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf: Finalising preparations for the 

withdrawal of the United Kingdom from the European 

  

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Opnieuw-uitstel-voor-Brexit
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_en.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-394-final_en.pdf
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Other International subsidy news 
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National subsidy news  

Prinsjesdag 2019: Belangrijkste nieuws op subsidievlak (17 September 2019) 

Bron: Website Rijskoverheid / vakministeries / PNO consultants 

EZK Prinsjesdag 2019: Investeren in groei voor robuuste economie 

Het gaat goed met Nederland. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. In landen om ons heen loopt de economische 

groei terug en dreigt zelfs een krimp. Internationale handelsspanningen zorgen voor aanhoudende onzekerheid en de Brexit staat voor 

de deur. Ook hier vlakt na jaren van hoogtij de economische groei enigszins af. Maar de Nederlandse economie toont zich ook robuust. 

De verwachte economische groei van dit jaar is 1,8%, voor aankomend jaar is dat 1,5%. De werkgelegenheid is ongeëvenaard hoog. In 

2020 richt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zich op het verder verduurzamen van de economie, de verbetering van de 

veiligheid in Groningen door snelle afbouw van de gaswinning en uitvoering van de versterkingsoperatie, Missiegedreven 

Topsectoren- en Innovatiebeleid, versterking van het mkb, economische veiligheid en het versnellen van de digitalisering van onze 

economie. 

 

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid 

Van maatschappelijke uitdagingen tot missiegedreven aanpak 

In de Rijksbegroting 2019 wordt gesproken van urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen op gebieden als het duurzaam 

produceren van voedsel en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Innovatie wordt hierbij als een noodzakelijke driver gezien en 

dat is terecht. Nieuw is dat de regering overgaat op een zogenaamde missiegedreven aanpak, waarbij vier maatschappelijke thema’s 

worden genoemd: 

–  landbouw, water & voedsel 

–  gezondheid & zorg 

–  energietransitie en duurzaamheid 

–  veiligheid. 

Langs deze thema’s zullen de missies door de verantwoordelijke ministeries samen met bedrijven, kennisinstellingen en 

maatschappelijke partners worden vastgesteld en in 2019 worden vertaald in publiek-private kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s). De 

oplettende lezer herkent hier wellicht iets van het topsectorenbeleid in. Terecht, want via het vernieuwde Missiegedreven Topsectoren- 

en Innovatiebeleid worden deze hierop inderdaad aangesloten. 

Waartoe dit alles zal leiden, moet worden afgewacht; dit missiegedreven beleid wordt ditmaal minder groots aangekondigd dan, 

destijds in 2012, het topsectorenbeleid en dat zegt misschien wel genoeg. Wel ligt het voor de hand dat deze aanscherpingen van het 

topsectorenbeleid en de innovatieagenda’s ook zullen doorwerken in de eisen van de MIT, de populaire topsector-subsidieregeling voor 

het mkb. 

 

Robuuste economische groei 

Economische groei is nodig om ook in de toekomst publieke voorzieningen zoals zorg en onderwijs te blijven betalen. En om de 

uitgaven die nodig zijn voor de klimaatopgave te bekostigen. Daarom onderzoeken we wat nodig is om onze economie ook over twintig 

of dertig jaar te laten floreren. Het kabinet komt met een investeringsagenda en onderzoekt de opzet voor een investeringsfonds voor 

projecten die ons land sterker maken op gebied van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. 

Met de oprichting van Invest-NL stimuleert het kabinet investeringen die nu al kunnen plaatsvinden bij ondernemingen die gericht zijn 

op de grote transitie-opgaven en de doorgroei van ondernemingen. Invest-NL krijgt een projectontwikkelingstak met een jaarlijkse 

subsidie van 10 miljoen euro, en daarnaast de mogelijkheid om zelf te investeren uit het investeringskapitaal dat in eerste instantie een 

omvang zal hebben van 1,7 miljard euro voor projecten waar een positief rendement mogelijk is. 

 

Oprichting investeringsfonds Invest-NL 

In 2019 wordt Invest-NL opgericht, met als doel het realiseren van maatschappelijke transitieopgaven door financiering van 

ondernemingen (zoals die op het terrein van energie en duurzaamheid) en het bieden van toegang tot ondernemingsfinanciering aan 

het mkb en doorgroeiende ondernemingen. Op beide vlakken verhinderen marktfalen en markt-imperfecties dat private investeringen 

het maatschappelijk gewenste niveau bereiken. De instelling zal eenmalig € 1,7 miljard aan startkapitaal krijgen voor zijn investeringen 

en krijgt jaarlijks € 10 miljoen aan ontwikkelbudget vanuit EKZ. Invest-NL kan zowel direct investeren in bedrijven, als indirect via 

fondsvorming. De focus in 2020 zal naast de verdere bouw van de organisatie, vooral liggen op de pijplijn met investeringsvoorstellen 

en de voortgang op de doelstellingen die met de investeringen en de ontwikkelactiviteiten zijn beoogd. 

 

Versterking van midden- en kleinbedrijf en ondernemersklimaat start- en scale-ups 

Nederland heeft een sterke concurrentiepositie, volgens de Global Competitiveness Index zijn we de derde meest concurrerende 

economie van Europa en zesde van de wereld. Die goede uitgangspositie danken we voor een groot deel aan ondernemers - van 

startups, zzp’ers, familiebedrijven en het mkb tot aan mondiale ondernemingen. In 2020 wordt het MKB-actieplan verder uitgevoerd, 

waaronder het MKB!dee om belemmeringen voor investeringen in scholing en ontwikkeling weg te nemen. Daarnaast stelt het kabinet 

1,3 miljoen euro beschikbaar voor de doorontwikkeling van het Digital Trust Center om mkb-bedrijven beter in staat te stellen hun eigen 

cyberweerbaarheid te organiseren. 
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Een sterk ondernemersklimaat voor start-ups en scale-ups is cruciaal voor de aanwas en doorgroei van technologiebedrijven. Het 

kabinet investeert de komende vier jaar daarom 65 miljoen euro extra in het Nederlandse startup- en scale-upbeleid. Dit programma is 

gericht op het verbeteren van de toegang tot kapitaal, gekwalificeerd personeel en internationale markten en klanten. 

 

€ 65 miljoen voor nieuw programma TechLeap.NL voor start- en scale-ups 

StartupDelta wordt voor vier jaar voortgezet onder de nieuwe naam TechLeap.NL. In het nieuwe programma ligt de focus op het 

bevorderen van doorgroei: van startups naar scale-ups en van scale-ups naar bedrijven met een grote maatschappelijke en 

economische impact. Om dat te bereiken zal het nieuwe programma van TechLeap.NL bestaan uit een expertisecentrum voor het 

ecosysteem en een groeiprogramma om de groei van potentiële scale-ups te bevorderen. Voor de uitvoering van de startup en scale-

up agenda wordt tot en met medio 2023 een bedrag van € 65 miljoen beschikbaar gesteld binnen de EZK-begroting. Hiervan is € 35 

miljoen voor het nieuwe programma van TechLeap.NL, € 15 miljoen voor initiatieven vanuit het ecosysteem, en € 15 miljoen voor 

flankerend beleid van EZK, zoals bijvoorbeeld het Netherlands Point of Entry en de RVO Fastlane. 

 

Sleuteltechnologieën voor maatschappelijke en economische kansen 

Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn voor het kabinet twee kanten van dezelfde medaille. ‘Sleuteltechnologieën’ 

zoals kunstmatige intelligentie, quantum- en biotechnologie zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren 

ingrijpend veranderen en ze bieden kansen om wereldwijde problemen in de samenleving op te lossen. Nederlandse topinnovaties 

dragen bovendien bij aan onze economie. Om daaraan een impuls te geven investeert het kabinet het komend jaar 7,5 miljoen euro 

extra in sleuteltechnologieën. Vanaf 2021 is dit structureel 10 miljoen euro. 

 

Uitvoering van het Klimaatakkoord 

Komend jaar staat de uitvoering van het Klimaatakkoord centraal. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% 

in 2030 (t.o.v. 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dat betekent dat we de huishoudportemonnee zoveel 

mogelijk ontzien en dat we zorgen voor een eerlijke verdeling van lasten tussen huishoudens en bedrijven, rekening houdend met het 

gelijke (internationale) speelveld voor ons bedrijfsleven. Het kabinet gaat onder meer aan de slag met instrumenten om de industrie te 

verduurzamen, een ambitieus programma Waterstof en het verbreden van de SDE+-regeling om de uitrol van CO2-reducerende 

technieken die nu nog niet rendabel zijn te versnellen. 

Voor de verduurzaming van de industrie stelt het kabinet komend jaar 60 miljoen euro aan extra middelen beschikbaar. Dit wordt onder 

andere geïnvesteerd in de versnelling van waterstofprojecten en in pilotprojecten en innovatie op het gebied van CC(U)S (afvang, 

opslag, transport en hergebruik van CO2). Daarnaast stelt het kabinet 35 miljoen euro beschikbaar voor innovatie en 

demonstratieprojecten in de elektriciteitssector.   

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: Prinsjesdag 2019 

Bijna € 90 miljoen voor circulaire projecten 

De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. En afval zoveel 

mogelijk tot bruikbare grondstof verwerkt. Uiteindelijk is het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Daarom maakt het kabinet 

in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij om onder andere circulaire projecten, die ook CO2-vermindering opleveren, in de grond-, weg- en 

waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. In de begroting voor 2020 maakt het kabinet daarnaast € 8 miljoen vrij voor de 5 

transitieagenda’s uit het programma Nederland Circulair in 2050: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-

economie/nederland-circulair-in-2050  

 

Ministerie van Onderwijs: Prinsjesdag 2019 

Verbetering van onderwijskwaliteit 

In 2020 is er extra geld (€ 120 miljoen, € 100 miljoen structureel) beschikbaar voor de verbetering van het technisch vmbo. Met dit geld 

kunnen scholen bijvoorbeeld lesmateriaal kopen of extra personeel aannemen voor technische keuzevakken. 

Ook zet het kabinet zich in 2020 in om de onderwijsachterstanden te voorkomen bij peuters. Voor gemeenten is er daarom 

€ 170 miljoen beschikbaar om te investeren in meer uren voor vroeg- en voorschoolse educatie. Verder krijgen scholen vanaf 2020 

structureel € 15 miljoen extra om achterstanden van kinderen in het onderwijs tegen te gaan (onderwijsachterstandenbeleid). 

Daarnaast is er structureel € 15 miljoen extra beschikbaar voor meer ondersteuning voor hoogbegaafde kinderen. 

'Ik wil dat ieder kind in Nederland, ongeacht in welke omgeving het opgroeit, de kans krijgt om zijn gaven en talenten tot bloei te laten 

komen.” - Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) 

 

Stimuleren wetenschappelijk onderzoek 

Ook in 2020 blijft het kabinet zich inzetten voor wetenschappelijk onderzoek 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/publicaties/2019/01/28/infograhic-hoofdlijnen-nieuwe-

wetenschapsbeleid  Met onder andere als doel Nederlandse onderzoekers in de wereldtop te behouden. Hierbij richt het kabinet zich 

onder andere op: 

• Verbinding met de samenleving 

Alle Nederlanders moeten baat hebben bij het werk van wetenschappers. Daarom zet het kabinet onder ander in op de 

Nationale wetenschapsagenda voor vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek. Vanaf 2020 loopt het budget 

hiervoor op tot € 130 miljoen per jaar. 

 

• Opleiden en vasthouden van talent 

Nederland zet zich onder meer in om meer vrouwen in de bètawetenschappen op te leiden. Net als onderzoekers met een 

migratieachtergrond. Daarom stelt het kabinet € 5 miljoen per jaar beschikbaar voor de vergroting van deze diversiteit. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/publicaties/2019/01/28/infograhic-hoofdlijnen-nieuwe-wetenschapsbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/publicaties/2019/01/28/infograhic-hoofdlijnen-nieuwe-wetenschapsbeleid
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• Wereldwijde Nederlandse impact 

Om mee te doen in de wereldwijde top, stelt Nederland prioriteiten en reserveert hiervoor geld. Zoals € 20 miljoen per jaar 

voor een nieuwe digitale onderzoeksinfrastructuur: een supercomputer en infrastructuur voor open science. Maar ook voor 

onderzoeksfaciliteiten van wereldformaat: Square Kilometer Array (€ 30 miljoen) en de Pathfinder Einstein Telescoop 

(€ 1 miljoen). 

 

 

 

Handen uit de mouwen voor kringlooplandbouw (17 September 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/handen-uit-de-mouwen-voor-

kringlooplandbouw  

Werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij. Dat staat voor het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) centraal in het begrotingsjaar 2020. De begroting van het ministerie van LNV overstijgt dit jaar de 

1 miljard euro. LNV zet zich in voor het in balans brengen van landbouw en natuur, een opdracht die door de huidige stikstofdiscussie 

alleen maar urgenter wordt. 

Minister Schouten: “2020 wordt het jaar dat we vol energie de handen uit de mouwen gaan steken om de omslag naar 

kringlooplandbouw te maken. We gaan met de benodigde financiële middelen hard aan de slag voor een duurzamere landbouw en 

visserij, en een beter beschermde natuur.” 

 

Omslag naar kringlooplandbouw 

Projecten die bijdragen aan de omslag naar kringlooplandbouw https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-

natuur-en-voedselkwaliteit/omslag-naar-kringlooplandbouw krijgen prioriteit. In plaats van zoveel mogelijk voedsel te produceren tegen 

zo laag mogelijke kostprijzen, komen het zuiniger omgaan en hergebruik van grondstoffen centraal te staan. De uitstoot van schadelijke 

stoffen moet zoveel  mogelijk beperkt worden. 

Een randvoorwaarde voor de overgang naar kringlooplandbouw is een boer die een fatsoenlijke boterham kan verdienen. Met banken 

en andere financiers wil LNV in 2020 afspraken maken over financiële producten voor ondernemers die de omslag naar 

kringlooplandbouw gaan maken. Ook komt er betere bescherming voor boeren en tuinders door een wettelijk verbod op oneerlijke 

handelspraktijken waar de ACM op gaat toezien. 

In het Nationaal Programma Landbouwbodems werkt het ministerie van LNV met partners aan een duurzaam beheer van alle 

Nederlandse landbouwbodems in 2030. “Onze landbouwbodems zijn de schatkamer van onze voedselproductie,” stelt minister 

Schouten. “Maar we halen er teveel uit, en geven te weinig terug.” Voor een beter bodembeheer wordt de pachtwetgeving herzien 

zodat boeren langer lopende pachtcontracten kunnen krijgen voor duurzaam gebruik. 

 

Saneringsregeling varkenshouderij 

Om de varkenshouderij duurzamer en toekomstbestendig te maken en gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een 

hoge veedichtheid te verminderen, heeft het kabinet in totaal €180 miljoen gereserveerd voor het saneren van varkenshouderijen. 

Varkenshouderijen die geuroverlast voor omwonenden veroorzaken en die willen stoppen kunnen daarom in aanmerking komen voor 

subsidie. Veehouders die juist toekomstgericht willen innoveren, worden geholpen dat op een duurzame manier te doen. Hiervoor is 

€60 miljoen gereserveerd. 

 

 

Klimaat en natuur: belangrijkste plannen voor 2020 (17 September 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/belangrijkste-maatregelen-prinsjesdag/klimaat  

Op weg naar een circulaire economie 

De ambitie van het kabinet is dat Nederland in 2030 50% van de gebruikte materialen zoveel mogelijk hergebruikt. En afval zoveel 

mogelijk tot bruikbare grondstof verwerkt. Uiteindelijk is het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Daarom maakt het kabinet 

in 2020 eenmalig € 80 miljoen vrij om onder andere circulaire projecten, die ook CO2-vermindering opleveren, in de grond-, weg- en 

waterbouw en de kunststofketen te stimuleren. In de begroting voor 2020 maakt het kabinet daarnaast € 8 miljoen vrij voor de 5 

transitieagenda’s uit het programma Nederland Circulair in 2050 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-

economie/nederland-circulair-in-2050.  

 

Energiezuinige glastuinbouw 

Het ministerie van LNV stelt in 2020 extra middelen beschikbaar om de glastuinbouw duurzamer te maken 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw-en-tuinbouw/landbouwbeleid . Het doel is om de glastuinbouw in 2040 

klimaatneutraal te laten werken. De uitvoering loopt via het programma Kas als Energiebron 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050 . Dat programma stimuleert energiebesparing 

en het gebruik van duurzame energie in de kassen. Vanaf 2020 is gemiddeld in totaal € 35 miljoen per jaar beschikbaar. Daarvan gaat 

€ 11 miljoen naar kennisontwikkeling, -uitwisseling en demonstraties. En ongeveer € 24 miljoen naar subsidies voor telers die energie 

willen besparen of nieuwe uitvindingen op het gebied van energie in hun bedrijf willen gebruiken. 

 

Kabinetsvisie op duurzame visserij 

In 2020 komt het kabinet samen met visserijorganisaties met een nieuwe visie voor Noordzee-vissers. Het kabinet wil vissers meer 

mogelijkheden bieden om genoeg geld te verdienen. Dat is nu soms moeilijk. Bijvoorbeeld door de bouw van windmolenparken op zee, 

het Europese verbod op pulsvisserij en de mogelijke gevolgen van de Brexit. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/handen-uit-de-mouwen-voor-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/handen-uit-de-mouwen-voor-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/omslag-naar-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/omslag-naar-kringlooplandbouw
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/belangrijkste-maatregelen-prinsjesdag/klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/landbouw-en-tuinbouw/landbouwbeleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050
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Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid in de visserij: minder uitstoot van broeikasgassen, minder beschadiging van de bodem, niet 

méér vangen dan goed is voor de vissen en minder ongewenste bijvangst. Niet alleen de zeevissers moeten rekening houden met 

duurzaamheid. Ook vissers in de binnenwateren. Het kabinet werkt in 2020 ook aan het actieplan voor het natuurgebied IJsselmeer 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-investeringen-verduurzaming-

ijsselmeervisserij.  

 

Internationale afspraken voor meer biodiversiteit 

Nederland wil in november 2020 nieuwe doelen afspreken om de natuur en diversiteit te beschermen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit.  Bijvoorbeeld om uitsterving van bepaalde dieren en planten te 

voorkomen. En vooral hoe dat samen kan gaan met economische activiteiten. Zoals handel, visserij en landbouw. De huidige doelen 

van het mondiaal biodiversiteitsverdrag (Conventie inzake biologische diversiteit, CBD) 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit lopen dan af. De afgelopen decennia hebben veel landen zich ingezet 

voor gezonde bodems, schoon water, schone lucht en natuurlijke bestuivers voor voedselgewassen. Maar die acties waren niet genoeg 

om de doelen te halen. En daarom moeten er nieuwe afspraken komen. 

 

  
©Ministerie van LNV 

 

Dierenwelzijn 

Dierenwelzijn blijft in 2020 een belangrijk thema voor LNV. Er komt een wettelijk verbod voor het vervoer van vee tijdens extreme hitte. 

Ook zet minister Schouten zich in voor betere handhaving op het dierenwelzijn. Voorbeelden zijn de kortsnuitige honden en ‘designer 

katten’. Door de groeiende populariteit van kortsnuitige hondensoorten komen er in fokkerijen steeds vaker ernstige schedel- en 

snuitafwijkingen voor. Dit leidt vaak tot problemen in de ontwikkeling en het gedrag van de honden en vormt daarmee een groot 

gezondheidsrisico. 

 

Waardering voor de boer 

Om de band tussen boeren en consumenten te versterken en de waardering voor ons voedsel te vergroten, wil minister Schouten 

initiatieven stimuleren die inzetten op lokaal voedsel, een eerlijke prijs voor de producent en meer verbinding tussen boeren en 

stadsbewoners. Korte voedselketens zorgen voor een grotere waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten. Met een 

speciale handelsmissie trekt minister Schouten het eigen land in om streekproducten meer bekendheid te geven en korte 

(voedsel)ketens te stimuleren. Ook wordt knellende wet- en regelgeving voor streekproducenten aangepakt. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-investeringen-verduurzaming-ijsselmeervisserij
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/kamerstukken/2019/03/25/kamerbrief-investeringen-verduurzaming-ijsselmeervisserij
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/ministeries/lnv/prinsjesdag-2019/lnv-beleidsagenda-2020.png
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Uitvoering klimaatakkoord 

Het klimaatakkoord geeft een belangrijke impuls aan de overgang naar kringlooplandbouw. Met de extra middelen die beschikbaar 

komen voor onder meer de verduurzaming van de veehouderij en de aanpak van de veenweidegebieden kan LNV werk met werk 

maken. Bijvoorbeeld door het stimuleren van boeren in de veenweidegebieden om nieuwe en minder intensieve vormen van 

landgebruik en veehouderij toe te passen om bodemdaling tegen te gaan en de natuur te versterken. In 2020 is hiervoor 79 miljoen 

euro gereserveerd. Ook komt 26 miljoen beschikbaar voor de tuinbouw en het programma Kas als Energiebron. Voor energiezuinige 

glastuinbouw is 52,9 miljoen euro beschikbaar. 

 

Perspectief voor de visserij 

Ruimtegebruik op zee, het Europees verbod op de pulsvisserij en onzekerheid over de Brexit leiden tot grote zorgen bij vissers. Het 

ministerie van LNV werkt samen met de kotterorganisaties aan een toekomstvisie gericht op betere verdienmodellen en een duurzame 

visserijvloot. In aansluiting daarop start LNV in 2020 met een innovatieprogramma. Hiervoor wordt in 2020 vijf miljoen euro 

geïnvesteerd in het Nationaal Innovatieprogramma Visserij. 

 

Documenten 

XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en F Diergezondheidsfonds Rijksbegroting: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/xiv-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-rijksbegroting-2020  

 

 

Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek 2020 (17 September 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/nederlandse-prijs-voor-ict-onderzoek-2020.html  

Het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) stelt in samenwerking met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) de Nederlandse Prijs voor ICT-onderzoek beschikbaar stelt ter bekroning van onderzoek op het gebied van 

de ICT. Het veld kan kandidaten voordragen voor de prijs, die bestaat uit 50.000 euro, vrij te besteden voor onderzoek in de ICT, een 

oorkonde en een sculptuur. 

De prijs is bedoeld voor een wetenschappelijk onderzoeker, met een wetenschappelijke leeftijd van maximaal vijftien jaar[1], die 

vernieuwend onderzoek doet of die verantwoordelijk is voor een wetenschappelijke doorbraak in de ICT. De prijs is bedoeld als 

eerbetoon aan de onderzoeker als persoon en als promotie van het vakgebied ICT. 

 

De prijs wordt als regel toegekend aan één persoon en is bedoeld voor Nederlanders, of voor buitenlanders, die hun onderzoek hebben 

uitgevoerd aan Nederlandse instellingen van onderwijs en/of onderzoek. In uitzonderingsgevallen kan de prijs aan meerdere personen 

gezamenlijk worden toegekend, indien het wetenschappelijk onderzoek gelijkelijk door hen samen is verricht. 

Bij de selectie zal worden meegewogen of de onderzoeker getoond heeft in staat te zijn de behaalde resultaten in begrijpelijke taal aan 

het publiek duidelijk te maken. De winnaar van de prijs zal betrokken worden bij een door NWO uit te brengen publicatie met een 

toegankelijke uitleg van het bekroonde werk en het belang ervan, welke digitaal verspreid zal worden naar scholen en andere 

instellingen. 

 

[1] Met de wetenschappelijke leeftijd wordt gedoeld op het aantal jaar na de promotie dat de voorgedragen onderzoeker actief 

wetenschappelijk onderzoek heeft uitgeoefend. Tijdelijke onderbrekingen in de wetenschappelijke carrière van de kandidaat dienen bij 

het bepalen van de wetenschappelijke leeftijd buiten beschouwing gelaten te worden. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/xiv-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-rijksbegroting-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/xiv-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-rijksbegroting-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2019/09/17/xiv-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit-rijksbegroting-2020
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/nederlandse-prijs-voor-ict-onderzoek-2020.html
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/large/content/gallery/rijksoverheid/content-afbeeldingen/ministeries/lnv/prinsjesdag-2019/lnv-begroting-2020.png
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De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen begeleidt het proces van deze prijs. Om kandidaten voor te dragen kunt 

u mailen naar de secretaris natuurwetenschappen van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Prof. dr. A.P. 

IJzerman, via secretaris@khmw.nl. 

 

Voordrachten dienen vóór 15 november 2019 binnen te zijn.  

 

U vindt alle benodigde informatie om een voordracht in te dienen op de website van de KHMW 

https://www.khmw.nl/nederlandse_prijs_ict-onderzoek/  

 

 

Perspectief-ronde 2019/2020 (13 September 2019) 

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/huidige+perspectief-ronde  

De Perspectief-ronde 2019/2020 gaat in oktober 2019 van start. In deze ronde zullen ten opzichte van de vorige ronde een 

aantal voorwaarden wijzigen. Vooruitlopend op de vaststelling van de nieuwe brochure, waarin de voorwaarden van de nieuwe call 

staan, heeft het bestuur van het NWO-domein TTW het volgende besloten: 

- in alle aanvragen moet tenminste één sleuteltechnologie https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/perspectief/sleuteltechnologieen zijn geadresseerd, en aanvragen moeten passen binnen één van de 5 

Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-over-

missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid uit het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (deze 

worden momenteel opgesteld). De KIA’s worden opgesteld voor de vier thema’s en Sleuteltechnologieën:  

• KIA Energietransitie en Duurzaamheid  

o Integrale Kennis- en Innovatieagenda Energie: 

https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/03/12/innoveren-met-een-

missie/rapport_innovatie-uitgave_compleet_DEF_HR_bladwijzers.pdf  

o Toekomstbestendige mobiliteitssystemen: https://topsectorlogistiek.nl/download/7567/  

o Circulaire economie: https://hollandchemistry.nl/wp-content/uploads/2019/07/concept_Chem.I.KIA_20190724.pdf  

• KIA Landbouw, Water en Voedsel: https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Kennis-

%20en%20Innovatie%20Agenda%20Landbouw%2C%20Water%2C%20Voedsel%20(KIA%20LWV)%20-

%2095%25%20versie.pdf  

• KIA Gezondheid en Zorg: https://www.health-holland.com/public/publications/kia/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023.pdf  

• KIA Veiligheid: https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/veiligheid/kia-veiligheid  

• KIA Sleuteltechnologieën: https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-

agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen  

o KIA Sleuteltechnologieën: Kennis- en innovatievragen: https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-

innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen  

o KIA Sleuteltechnologieën: Meerjarenprogramma's overzicht: 

https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-b-

--mjp-s-overzicht  

 

- TO2 instellingen en (waarschijnlijk) Hogescholen kunnen als mede-aanvrager optreden. 

 

De brochure komt voor begin oktober 2019 beschikbaar. Hierin zijn de exacte deadlines opgenomen. De globale planning is: 

• Deadline voor het aanmelden van het programma-initiatief op de website (Fase 1: samenvatting): begin november 

• Deadline voor het indienen van het programma-ontwerp (Fase 2: een korte omschrijving van de aanvraag, 7 pagina’s): 

begin december. 

 

Informatie- en matchmakingbijeenkomst 

Op 30 september geven NWO, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Topsectoren informatie over het 

Topsectorenbeleid, Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) en de voorwaarden van de nieuwe Perspectiefronde. Deze bijeenkomst vindt 

plaats bij NWO in Utrecht van 10.00-16.00 uur. U kunt zich via deze webpagina aanmelden https://www.aanmelder.nl/111041  

 

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/huidige+perspectief-ronde  

  

mailto:secretaris@khmw.nl
https://www.khmw.nl/nederlandse_prijs_ict-onderzoek/
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/huidige+perspectief-ronde
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/sleuteltechnologieen
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/sleuteltechnologieen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-over-missiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/03/12/innoveren-met-een-missie/rapport_innovatie-uitgave_compleet_DEF_HR_bladwijzers.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/03/12/innoveren-met-een-missie/rapport_innovatie-uitgave_compleet_DEF_HR_bladwijzers.pdf
https://topsectorlogistiek.nl/download/7567/
https://hollandchemistry.nl/wp-content/uploads/2019/07/concept_Chem.I.KIA_20190724.pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Kennis-%20en%20Innovatie%20Agenda%20Landbouw%2C%20Water%2C%20Voedsel%20(KIA%20LWV)%20-%2095%25%20versie.pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Kennis-%20en%20Innovatie%20Agenda%20Landbouw%2C%20Water%2C%20Voedsel%20(KIA%20LWV)%20-%2095%25%20versie.pdf
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Kennis-%20en%20Innovatie%20Agenda%20Landbouw%2C%20Water%2C%20Voedsel%20(KIA%20LWV)%20-%2095%25%20versie.pdf
https://www.health-holland.com/public/publications/kia/kennis-en-innovatieagenda-2020-2023.pdf
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/veiligheid/kia-veiligheid
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-a---kennis--en-innovatievragen
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-b---mjp-s-overzicht
https://www.hollandhightech.nl/nationaal/innovatie/kennis-en-innovatie-agenda/sleuteltechnologieen/kia-st-bijlage-b---mjp-s-overzicht
https://www.aanmelder.nl/111041
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/perspectief/huidige+perspectief-ronde
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Regional subsidy  and innovation news 

A mere 27 of 266 regions account for half of Europe’s R&D spending (17 September 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 157, 17 Sep 2019  

 

 
In 2016, almost half of Europe’s total gross domestic expenditure on R&D took place in just 27 of the 266 regions, according 

to Eurostat’s 2019 regional yearbook.  

In addition, only 11 regions, five of which are in Germany, reported R&D expenditures higher than four per cent of GDP.  

R&D Intensity is highest in Germany’s Braunschweig region, where total R&D expenditure is 10.36 per cent of GDP. The region is 

followed by Stuttgart, Brabant Wallon and Vlaams Brabant in Belgium.  

R&D intensity is a term used by Eurostat to measure research spending by businesses, higher education institutions, government and 

private non-profit organisations, as a percentage of GDP. The EU average is 2.06 per cent, well below the 3.0 per cent target set by the 

European Commission in its policy strategy for 2020. 

In 2017, EU’s total R&D expenditure was €317.1 billion, an average of €620 per inhabitant. 

Source: Eurostat regional yearbook https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook   

 

 

Versnelling van ontwikkeling Biotech Campus Delft (12 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

Om de Biotech Campus Delft versneld te ontwikkelen tot een hub voor open innovatie in industriële biotechnologie, hebben DSM, 

Gemeente Delft, TU Delft, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter een intentieovereenkomst getekend. De ambitie is om de 

Biotech Campus Delft te ontwikkelen tot een ecosysteem van internationale betekenis. Er is ruimte voor 30 nieuwe bedrijven, waar 

honderden banen zouden kunnen ontstaan. 

Nieuwsbericht InnovationQuarter: https://www.innovationquarter.nl/groei-biotech-campus-delft-met-extra-banen-en-bedrijven/  

 

  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Eurostat_regional_yearbook
https://www.innovationquarter.nl/groei-biotech-campus-delft-met-extra-banen-en-bedrijven/
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EU R&D and innovation policy 

VK: Brexit-onzekerheid overschaduwt vreugde over extra middelen voor r&d (12 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019 

De net nieuwe Britse minister van wetenschap, Jo Johnson is voor de tweede keer afgetreden vanwege brexit. Zijn vertrek komt een 

dag nadat bekend was geworden dat de Britse regering extra middelen ter beschikking stelt voor r&d nadat het VK de EU heeft 

verlaten. De Britse wetenschappelijke gemeenschap kan er niet echt blij mee zijn zolang onzekerheid over de brexit blijft bestaan. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/uk-science-minister-resigns-day-after-government-promises-rd-

spending-boost  

 

 

Begrotingsonderhandelingen voor 2020 en periode daarna komen in eindfase (12 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019 

Het huidige Finse Voorzitterschap van de EU tracht nog dit jaar een akkoord te vinden over een Meerjarig Financieel Kader 

(MFK) voor de periode 2021-2027. Een artikel van Vleva beschrijft de laatste ontwikkelingen in de onderhandelingen en de dilemma’s 

die nu op tafel liggen. Iedereen is voorstander van meer geld voor onderzoek en innovatie, maar of dit geld moet komen uit verhoging 

van het totale EU-budget of uit bezuinigingen op landbouw en cohesie staat ter discussie. Deze en volgende maand trachten de 

Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement het eens te worden over de begroting voor 2020. Die belooft al 

een aanzet naar meer geld voor onderzoek en innovatie in de periode daarna, vertellen artikelen van de Europese Raad en 

Government Europa. 

Artikel Vleva: https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/begroting/eu-nieuws/laatste-ontwikkelingen-in-europese-meerjarenbegroting  

Artikel Europese Raad: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-

continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/  

Artikel Government Europa: https://www.governmenteuropa.eu/2020-eu-budget/94568/  

 

 

 

Eén supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 

 
Onderwijs, onderzoek en innovatie zijn in de nieuwe Commissie van Von der Leyen samengevoegd tot één portfolio. De 

Bulgaarse Mariya Gabriel zal als commissaris voor Innovation and Youth leidinggeven aan zowel DG EAC als DG RTD. 

Luxemburger Nicolas Schmit zal als commissaris voor Jobs verantwoordelijk zijn voor vaardigheden en de Skills Agenda.   

 

Nieuw portfolio voor onderwijs, onderzoek én innovatie   

De kennisdomeinen onderwijs, onderzoek en innovatie zijn samengevoegd binnen het nieuw gecreëerde portfolio Innovation and 

Youth, zo blijkt uit de verdeling van posten https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5542  die 

Commissievoorzitter Von der Leyen heeft voorgesteld. De Bulgaarse Mariya Gabriel is de beoogde supercommissaris voor het 

portfolio. Het samenvoegen van de domeinen moet de onderlinge samenhang versterken, aldus Von der Leyen in haar begeleidende 

toespraak: ‘’Education, research and innovation will be key to our competitiveness and our ability to lead in the transition to a climate-

neutral economy and new digital age’’.    

https://sciencebusiness.net/news/uk-science-minister-resigns-day-after-government-promises-rd-spending-boost
https://sciencebusiness.net/news/uk-science-minister-resigns-day-after-government-promises-rd-spending-boost
https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/begroting/eu-nieuws/laatste-ontwikkelingen-in-europese-meerjarenbegroting
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/09/03/2020-eu-budget-council-supports-continued-focus-on-growth-innovation-security-and-migration/
https://www.governmenteuropa.eu/2020-eu-budget/94568/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5542
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Grote onderwijsambities 

Wat onderwijs betreft zijn er grote ambities binnen het portfolio Innovation and Youth. Von der Leyen blijft bij haar voornemen 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen  het budget voor Erasmus+ te verdriedubbelen, evenals het 

vergroten van de toegankelijkheid van onderwijs. Europese universiteiten moeten onderling meer samenwerken en zich meer focussen 

op excellentie. Verder is het promoten van digitale geletterdheid door middel van een Digital Education Action Plan een belangrijk doel. 

Einddoel is het voltooien van de European Education Area in 2025.  

 

Onderzoek en innovatie vormen cruciale basis 

Een belangrijke prioriteit voor Gabriel wordt het versterken van de Europese kennisgemeenschap om daarmee de Europese 

concurrentiepositie te verstevigen. Von der Leyen: ‘’I want Europe to be the exporter of knowledge, technologies and best practice." 

Samen met de lidstaten en het Europees Parlement moet Gabriel snel tot een akkoord zien te komen over de invulling van en 

budgetverdeling voor Horizon Europe. Daarnaast wordt Gabriel geacht om met de European Innovation Council substantiële 

investeringen in baanbrekend, innovatief onderzoek te realiseren. Onderzoek, beleid en economie moeten hand in hand gaan en 

uiteindelijk bijdragen aan een gezamenlijke Europees industriestrategie, die later dit jaar verwacht wordt. Het uiteindelijke doel van 

deze inspanningen is om een volledig geïntegreerde European Research Area te bewerkstelligen, zo valt te lezen in de persoonlijke 

opdrachtbrief https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf  van Von der Leyen 

aan Gabriel. 

 

Vaardigheden los van onderwijs 

Het dossier vaardigheden komt terug in het portfolio Jobs van de Luxemburger Nicolas Schmit. Schmit moet de Skills Agenda updaten 

om het tekort aan vakkrachten terug te dringen. Verder moet hij onderzoeken of individuele leerrekeningen volwassenen kunnen 

helpen bij Leven Lang Leren. De Skills Agenda komt ook terug als onderdeel van het bovengenoemde Digital Education Action Plan. 

 

Nieuwe manier van samenwerken 

Von der Leyen vernieuwt de organisatiestructuur van het college van commissarissen. De Commissie zal net als nu acht 

vicepresidenten hebben die de overkoepelende politieke prioriteiten zullen beheren en coördineren. Nieuw zijn de drie uitvoerende 

vicepresidenten, die naast hun vicepresidentschap ook de verantwoordelijkheid zullen hebben voor een eigen portfolio. Zij worden 

daarvoor ondersteund door hun eigen DG, waardoor zij in de nieuwe Commissie gemakkelijker hun stempel moeten kunnen drukken 

op de beleidsvorming. De Deense uitvoerende vicepresident Margrethe Vestager zal zich binnen haar overkoepelende thema Europe 

fit for the digital age https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf  nadrukkelijk 

bezighouden met onderzoek en innovatie. Zij is tevens het hoofd van het Competition portfolio. Uitvoerend vicepresident Valdis 

Dombrovskis uit Letland zal het overkoepelende thema An Economy that works for people https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf beheren, met daarin onder meer de Skills Agenda. De Griekse vicepresident 

Margaritis Schinas zal de ontwikkelingen omtrent een ambitieuze onderwijsagenda https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf voor de European Education Area coördineren. De Oostenrijker Johannes 

Hahn draagt binnen Von der Leyen’s beoogde Commissie de verantwoordelijkheid over het budget 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf. Ten slotte is Frans Timmermans 

aangesteld als uitvoerend vicepresident en de enige plaatsvervangend voorzitter met als thema The European green deal 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf. Onderwijs, onderzoek en 

innovatie worden gek genoeg niet genoemd in zijn opdrachtbrief. 

 

Overzicht: Relevante personen in de voorgestelde nieuwe Europese Commissie 

Naam Land Thema/Functie 

Mariya Gabriel Bulgarije Innovation and Youth 

Nicolas Schmit Luxemburg Jobs 

Margrethe Vestager Denemarken Europe fit for the digital age & 

Competition 

Valdis Dombrovskis Letland An Economy that works for people 

Margaritis Schinas Griekenland Protecting our European way of life 

Johannes Hahn Oostenrijk Budget and administration 

Frans Timmermans Nederland The European Green 

Deal/Plaatsvervangend voorzitter 

Sylvie Goulard Frankrijk Internal market 

Ursula von der Leyen Duitsland Voorzitter 

  

Context 

Het voorstel van Von der Leyen voor de verdeling van posten in de Commissie volgt op de verkiezingen voor het Europees Parlement 

eerder dit jaar. De voorgestelde samenstelling van de Commissie moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement. De 

beoogde commissarissen zullen uitgenodigd worden voor een hoorzitting in het Parlement. Als het Parlement goedkeuring verleent, 

stelt de Raad officieel de Commissie aan. De nieuwe Commissie zal op 1 november beginnen.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5542: The von der Leyen 

Commission: for a Union that strives for more 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-toekomst-van-de-EU-Commissie-adviseert-focus-op-onderzoek-en-vaardigheden
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5542
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Brief Von der Leyen aan Mariya Gabriel https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-

2019_en.pdf: Mission letter Mariya Gabriel  

Brief Von der Leyen aan Nicolas Schmit https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-

2019_en.pdf: Mission letter Nicolas Schmit 

Brief Von der Leyen aan Margrethe Vestager https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-

vestager_2019_en.pdf: Mission letter Margrethe Vestager 

Brief Von der Leyen aan Valdis Dombrovskis https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-

dombrovskis-2019_en.pdf: Mission letter Valdis Dombrovskis 

Brief Von der Leyen aan Margaritis Schinas https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-

schinas-2019_en.pdf: Mission letter Margaritis Schinas 

Brief Von der Leyen aan Johannes Hahn https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-

2019_en.pdf: Mission letter Johannes Hahn  

Brief Von der Leyen aan Frans Timmermans https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-

timmermans-2019_en.pdf: Mission letter Frans Timmermans 

Brief Von der Leyen aan Sylvie Goulard https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-

2019_en.pdf: Mission letter Sylvie Goulard 

Overzicht alle voorgestelde commissarissen met begeleidingsbrieven https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-

designate : Commissioners designate 

 

 

‘Europese onderwijssystemen moeten worden opengesteld om beter in te spelen op de 

toekomst'’ (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
Europese onderwijssystemen moeten meer worden opengesteld om voorbereid te blijven op de toekomst. Dit stelt de Think 

Tank van het Europees Parlement in een studie voor de CULT-Commissie, waarin zij mogelijke toekomstscenario’s voor 

Europees onderwijs verkent. Om de uitdagingen het hoofd te bieden is er een combinatie van verschillende beleidsopties 

noodzakelijk, zoals het aanbieden van flexibele leertrajecten en een grotere focus op soft skills.   

 

Open Europees onderwijssysteem 

Europese onderwijssystemen moeten in de toekomst beter worden opengesteld om sociale inclusie van de Europese bevolking te 

verbeteren. Dit stelt de Think Tank van het Europees Parlement in een rapport 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204_EN.pdf uitgevoerd voor de CULT-

commissie, waarin zij zich oriënteert op verschillende toekomstscenario’s voor het Europese onderwijs. Om voorbereid te zijn op deze 

scenario’s draagt de Think Tank een combinatie van vijf beleidsopties aan die als wenselijk worden beschouwd voor de ontwikkeling 

van het Europese onderwijs. Zo zou er bijvoorbeeld een focus moeten komen op studentgericht leren, waarbij studenten het leertraject 

kunnen kiezen dat het best bij hen past. 

 

Inspelen op de toekomst 

Andere beleidsopties die in het rapport worden genoemd zijn bijvoorbeeld het versterken van het onderwijs voor leraren, aangezien zij 

sleutelfiguren zijn bij het implementeren van nieuwe onderwijsprogramma’s. Ook vraagt de digitale revolutie om onderwijs dat 

toegankelijk is voor iedereen, om zo sociale uitsluiting te vermijden. Daarbij roept het rapport ook op om meer te investeren in soft skills 

zodat studenten worden voorbereid op de banen van de toekomst. De laatste voorgestelde optie is te investeren in de beginjaren van 

een kind om sociale achterstelling in een vroeg stadium aan te pakken. 

 

Context 

Het onderzoek is een zogeheten scenariostudie, geschreven door de Think Tank van het Parlement op verzoek van de CULT-

Commissie. De studie is bedoeld om beleidsmakers, in het bijzonder leden van het Europees Parlement, te informeren over mogelijke 

toekomstscenario’s en bijbehorende beleidskeuzes. De aanbeveling van de studie over het openstellen van onderwijssystemen slu it 

goed aan bij de Raadsconclusies https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-

onderwijsruimte  die vorig jaar werden aangenomen over het creëren van een Europese onderwijsruimte. 

 

Meer informatie:  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margrethe-vestager_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-valdis-dombrovskis-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-margaritis-schinas-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-johannes-hahn-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629204/IPOL_STU(2019)629204_EN.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-onderwijsministers-willen-stappen-zetten-richting-een-Europese-onderwijsruimte
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EP Think Tank http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629204: Research for CULT 

Committee - Education and youth in the European Union – Current challenges and future prospects 

 

 

New Commission spreads innovation agenda across half-dozen portfolios (12 September 

2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 621,12 Sep 2019  

A Science|Business analysis of all 26 mission letters sent to the nominees shows a number of commissioners will be working 

on innovation-related tasks. 

 
Ursula von der Leyen. Photo: EC - Audiovisual Service 

 

After putting Bulgaria’s Mariya Gabriel in charge of education, innovation and research, the European Commission’s 

president elect Ursula von der Leyen has sprinkled a flurry of innovation-related tasks across the agendas of at least half a 

dozen new commissioners.  

Judging by the 26 mission letters the commissioners in waiting received from Von der Leyen, about half a dozen of them will oversee 

the implementation of EU’s strategic goals in circular economy, climate and energy, health, artificial intelligence and 

industrial policy. Von der Leyen wants her college of commissioners to come up with a new action plan for the circular economy. To 

help with this, France’s Sylvie Goulard, the new commissioner for internal market, and Lithuania’s Virginijus Sinkevičius, the new 

commissioner for environment and oceans, are expected to make sure any measures taken to boost the circular economy dovetail with 

the commission’s overall industrial strategy so that all of European industry contributes to achieving a climate neutral economy by 2050. 

Sinkevičius will also lead the EU charge on plastic-free oceans and develop a new strategy for “a sustainable blue economy”, which 

should boost research and innovation in the maritime sector.   

 

As executive vice-president for climate action, Dutchman Frans Timmermans is expected to oversee Goulard and Sinkevičius and 

coordinate circular economy policy. He will also be in charge of a new strategy called ‘Farm to Fork’, which is supposed to step up 

the application research and innovation in efforts to make food production sustainable. 

 

The new health commissioner, Cypriot Stella Kyriakides will ensure the ‘Farm to Fork’ strategy feeds into EU’s broader objectives in 

circular economy, and she has the task of reducing dependency on pesticides in agriculture and boosting the take-up of low-risk 

alternatives. She should also come up with policies to “protect citizens from exposure to endocrine disruptors”. 

 

European green deal  

Alongside his circular economy duties, Timmermans is charged with making sure the EU’s climate-neutrality commitments for 

2050 are met. In addition, von der Leyen expects him to push for a more ambitious target of lowering emissions by 50 per cent, instead 

of just 40 per cent, as currently agreed by member states. As one of the keys to this, Timmermans is expected to coordinate a “just 

transition fund”, which would support  regions that still rely on coal and fossil fuels and which will be most affected by the energy 

transition. Von der Leyen also expects Timmermans to propose Europe’s first “climate law” in his first 100 days in office. 

Meanwhile, executive vice-president for the economy, Vladis Dombrovskis will coordinate the setting up of a “sustainable Europe 

investment plan”, which will aim to unlock funds totalling €1 trillion to mitigate climate change over the next ten years.  

In addition, Dombrovskis will oversee the transformation of the European Investment Bank (EIB) into “Europe’s climate bank”. The 

commission wants half of the EIB’s money to be spent on climate investment by 2025. 

The sustainable investment plan is to be executed by Italy’s Paolo Gentiloni, who will help revamp the InvestEU programme so it 

allocates more money to achieving EU targets on climate neutrality. 

 

Health 

In the health, Kyriakides should set up a plan for beating cancer, to help member states improve cancer prevention and care. According 

to Von der Leyen’s letter, the plan should be linked to the research mission on cancer in Horizon Europe.  

In another new initiative, Kyriakides is to establish a European Health Data Space to support research on new preventive strategies 

treatments, drugs, medical devices and patient outcomes. Kyriakides will also work on the European One Health Action plan, to reach 

a global agreement on restricting the use of antibiotics, to slow down the spread of antimicrobial resistance. 

 

Industry and SMEs 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2019)629204
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The executive vice president for the digital age, Margrethe Vestager is expected to work on a long-term strategy for Europe’s industrial 

sector, to “maximise the contribution of investment in research and innovation in supporting our policy objectives.” 

Vestager, together with Dombrovskis, will set out a new strategy for small and medium enterprises (SMEs), which reduces regulatory 

burden for entrepreneurs and start-ups.  

In the first 100 days of her mandate, Vestager is expected to come up with a new strategy for artificial intelligence and its ethical 

implications. The strategy should outline how the EU can use big data to develop new technologies and business models. 

To achieve these goals, Vestager will be helped by Goulard, who is expected to appoint a special envoy for SMEs. 

 

Defence and space 

In addition to her duties in EU’s new industrial policy, Goulard will oversee the European Defence Fund. Goulard will also oversee EU’s 

future Space Programme, covering the EU’s global and regional satellite navigation systems and the EU’s Earth observation 

programme. “You should foster a strong and innovative space industry, maintaining the EU's autonomous, reliable and cost-effective 

access to space,” Von der Leyen said in her nomination letter.  

 

All 26 of Von der Leyen’s appointments have to be approved by MEPs in hearings to be held at the European Parliament in the coming 

weeks. 
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National R&D and innovation policy news 

 

 

Kabinet gaat “meer balans” brengen in internationalisering hoger onderwijs (12 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

Het kabinet gaat de regels voor het aanbieden van niet-Nederlandstalig onderwijs herzien, het minimale instellingscollegegeld 

voor niet-EER-studenten verhogen en de mogelijkheid voor een capaciteitsbeperking (numerus fixus) voor anderstalige 

trajecten van opleidingen invoeren. Op deze manier wil het de financiering, kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs op 

peil houden. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. De Raad van State twijfelt of de 

voorstellen van de minister wel effect zullen sorteren. Het wetsvoorstel moet op een aantal cruciale punten worden herzien, meent de 

Raad. ScienceGuide schrijft hier meer over. Als je kijkt naar de financiële baten en lasten is de keuze om minder buitenlandse 

studenten toe te laten niet goed voor Nederland, laat onderzoek van het CPB zien. Een buitenlandse student die in Nederland komt 

studeren, levert per saldo meer op dan hij of zij kost. Dat geldt nog het meest voor studenten van buiten Europa, die 69 tot 94 duizend 

euro per persoon opleveren. 

Nieuwsbericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-

wetenschap/nieuws/2019/09/06/meer-balans-in-internationalisering-hoger-onderwijs  

Kamerbrief: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/b2q6t6k32afox6tay4uycenlq53gz47cd3bmgqxzzdgmankry5ya/lnkr5iek6e4qccorjuzmwilzgq  

Nieuwsbericht NOS: https://nos.nl/artikel/2300603-van-engelshoven-groei-buitenlandse-studenten-remmen.html  

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/09/raad-van-state-hekelt-internationaliseringswet-ocw/  

Persbericht CPB: https://www.cpb.nl/de-economische-effecten-van-internationalisering-het-hoger-onderwijs-en-mbo-0  

Onderzoek CPB: https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-de-economische-effecten-van-internationalisering-in-

het-hoger-onderwijs-en-mbo_0.pdf  

 

 

Miljoeneninvestering in onderzoek naar ethisch verantwoorde innovatie (12 september 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

Nederlandse wetenschappers gaan de komende jaren nieuwe methoden ontwikkelen om baanbrekende technologieën als 

kunstmatige intelligentie en moleculaire biologie moreel te evalueren. De ethici, filosofen en technisch wetenschappers ontvangen 

daarvoor een bijdrage van 17,9 miljoen euro van het ministerie van OCW. Het tienjarige programma is een samenwerking van de UT, 

TU Delft, UU en TU/e, waarin ook WUR, Universiteit Leiden en het UMC Utrecht deelnemen. 

Nieuwsbericht Innovation Origins: https://innovationorigins.com/nl/miljoeneninvestering-in-onderzoek-naar-ethisch-verantwoorde-

innovatie/  

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2019/09/06/meer-balans-in-internationalisering-hoger-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2019/09/06/meer-balans-in-internationalisering-hoger-onderwijs
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/b2q6t6k32afox6tay4uycenlq53gz47cd3bmgqxzzdgmankry5ya/lnkr5iek6e4qccorjuzmwilzgq
https://nos.nl/artikel/2300603-van-engelshoven-groei-buitenlandse-studenten-remmen.html
https://www.scienceguide.nl/2019/09/raad-van-state-hekelt-internationaliseringswet-ocw/
https://www.cpb.nl/de-economische-effecten-van-internationalisering-het-hoger-onderwijs-en-mbo-0
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-de-economische-effecten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs-en-mbo_0.pdf
https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/cpb-notitie-de-economische-effecten-van-internationalisering-in-het-hoger-onderwijs-en-mbo_0.pdf
https://innovationorigins.com/nl/miljoeneninvestering-in-onderzoek-naar-ethisch-verantwoorde-innovatie/
https://innovationorigins.com/nl/miljoeneninvestering-in-onderzoek-naar-ethisch-verantwoorde-innovatie/
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Nederlandse universiteiten zakken op ranglijsten (12 september 2019) 

Bron: Financieele dagblad 12 september 2019 

 

Deze week kwam de universiteitenranglijst https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/2020/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  van Times Higher 

Education uit. Vijf Nederlandse universiteiten zijn gezakt op deze lijst, vijf gestegen. 

Universiteit Twente viel uit de top 200, Wageningen is met positie 59 de beste 

Nederlandse universiteit.  

Op de score valt iets af te dingen, aangezien er naast de Times-lijst nog drie belangrijke 

jaarlijkse overzichten rondgaan. Als de resultaten daarvan zijn meegenomen, is voor de 

Nederlandse universiteiten een lichte verslechtering waar te nemen. 

 

De Times-ranglijst is de laatste van de vier overzichten die dit jaar zijn gepubliceerd. 

Eerder verschenen de CTWS Leiden Ranking (in mei), de QS World University Ranking 

(juni) en de Academic Ranking of World Universities (ARWU, augustus). Twee van de 

vier lijsten tonen meer dalende dan stijgende Nederlandse universiteiten. In de Times-

lijst staan evenveel stijgers als dalers, alleen de ARWU-lijst kent meer stijgers. 

 

De ranglijsten hanteren ieder hun eigen methodiek. Onderzoek en de publicatie van 

onderzoeksresultaten krijgen doorgaans veel gewicht. CWTS Leiden richt zich 

bijvoorbeeld vooral op publicaties en citaten van wetenschappers. De ARWU-lijst telt 

prijzen van medewerkers en alumni mee. In de QS-lijst telt de reputatie van de 

universiteiten zwaar mee. Die is gemeten via een enquête onder academici en 

werkgevers. Ook de Times-ranglijst maakt gebruik van een internationale rondgang 

onder wetenschappers. 

 

Het gevolg is dat de positie van een Nederlandse universiteit per lijst wisselt. Zo komt 

Wageningen in zowel de overzichten van Times als CWTS Leiden als beste uit de bus, 

en behoort de universiteit tot de top 60 van de wereld. In de andere twee lijsten valt deze 

universiteit juist buiten de wereldwijde top 100. 

 

 

Universiteitenkoepel VSNU noemt de overzichten een onvolledig beeld van de 

werkelijkheid. Geen enkele ranglijst is volledig objectief en ze zijn alle het resultaat van 

subjectieve keuzes. 

Ondanks de verschillen en de kritiek komen in de vier de wereldwijde ranglijsten 

dezelfde universiteiten bovendrijven. Vijf universiteiten zijn in elke top 10 terug te vinden. 

Dit zijn allemaal Amerikaanse instituten. Stanford University staat zelfs in alle vier de 

ranglijsten in de top 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering, maar grote uitdagingen blijven (12 

september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
Ondanks dat Nederland binnen de EU tot de best presterende landen behoort op het gebied van digitalisering in de industrie 

zijn er ook grote uitdagingen, blijkt uit een rapport in opdracht van de Europese Commissie. Sterke punten zijn de digitale 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
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infrastructuur en de veelvoud aan publiek-private partnerschappen. Het opleiden en behouden van ICT-vaardig personeel 

vormt echter nog een groot probleem. 

 

Nederlandse industrie scoort goed op digitalisering 

Nederland presteert goed op het gebied van de digitalisering van haar industrie, maar het gebrek aan ICT-personeel is zorgwekkend. 

Dit blijkt uit een tussenrapport https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-

_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf  over digitalisering van de industrie in de EU, 

uitgevoerd door VVA Economics & Policy en WIK-Consult. De veelvoud aan publiek-private partnerschappen gericht op digitalisering, 

de digitale infrastructuur en de ondernemingscultuur worden genoemd als sterke eigenschappen van de Nederlandse kenniseconomie. 

Daarnaast wordt het potentieel in Nederland op het gebied van data science, artificial intelligence en blockchain benadrukt in het 

rapport. Als een van de meest gedigitaliseerde landen binnen de EU lijkt er een belangrijke rol weggelegd voor Nederland op het 

gebied van kennisoverdracht, om zo grote verschillen tussen lidstaten te verkleinen.  

 

Vraag naar ICT-personeel groter dan aanbod 

Ondanks de positieve vorderingen die de laatste jaren gemaakt zijn, liggen er bedreigingen op de loer. Zo is de vraag in Nederland 

naar ICT-vaardig personeel al jaren groter dan het aanbod. Zo trekken bijv. vele getalenteerde ICT-specialisten weg uit Nederland door 

een aantrekkelijk aanbod in het buitenland. De Nederlandse regelgeving is dan ook toe aan aanpassingen in lijn met de huidige 

technologische ontwikkelingen.   

 

Context 

In 2016 heeft de Commissie het Digitising European Industry (DEI)-initiatief opgericht om Europese, nationale en regionale acties te 

coördineren op het gebied van innovatie, waarbij het doel is om investeringen aan te jagen. Het uitgebrachte rapport is een 

inventarisering naar de stand van zaken sinds de oprichting van het DEI-initiatief. De Digital Economy and Society Index (DESI) 

bevestigde eerder al dat Nederland relatief goed beoordeeld wordt op het gebied van digitalisering, en ook volgens de OESO bezitten 

Nederlanders de juiste digitale vaardigheden. 

 

Meer informatie:  

Publicatie VVA Economics & Policy and WIK-Consult https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-

32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf: Study on monitoring 

progress in national initiatives on digitising industry 

Publicatie VVA Economics & Policy and WIK-Consult over Nederland: 

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-

EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf: Country report Netherlands 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-behoort-tot-de-koplopers-digitalisering
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlanders-hebben-de-juiste-vaardigheden-om-te-profiteren-van-de-digitalisering
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2019-32/country_report_-_netherlands_-_final_2019_0D31373F-EEDB-493C-6014AE7DC2FC1E6A_61214.pdf
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Gobal innovation news 

Veel techbedrijven onder de 100 grootste bedrijven ter wereld (12 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

PwC heeft zijn jaarlijkse ‘Global ranking of the top 100 public companies’ gepubliceerd. Microsoft heeft hierop de eerste 

plaats overgenomen van Apple. Opvallend is dat de grootste bedrijven op de lijst aanzienlijk harder groeien dan de lager genoteerde 

bedrijven, merkt PwC op. De meeste ondernemingen uit de top-100 komen uit de tech-sector, maar bedrijven uit de gezondheidszorg, 

consumentendiensten en de telecommunicatie groeien het hardst. 

Nieuwsbericht PwC: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2019.html  

Rapport PwC: https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2019.html  

 

 

Hoe je technologie kunt laten werken voor iedereen (12 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 12 september 2019  

De kans dat robots, automatisering en kunstmatige intelligentie in de nabije toekomst een groot aantal banen zal vernietigen 

is overdreven. Maar volgens een werkgroep van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is er wel reden tot bezorgdheid over 

de impact van nieuwe technologie op de arbeidsmarkt. Dan gaat het met name om de negatieve consequenties voor laaggeschoolden. 

De werkgroep presenteert een rapport over beleid om de groeiende ongelijkheid op de arbeidsmarkt en in de maatschappij als geheel 

tegen te gaan. 

Bericht MIT News: http://news.mit.edu/2019/work-future-report-technology-jobs-society-0904  

Rapport MIT: http://news.mit.edu/2019/work-future-report-technology-jobs-society-0904  

 

 

THE Worldwide Ranking: WUR best university in the Netherlands, ranked 59th in the 

world (12 September 2019) 

Source: Based on information website THE https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-

education-world-university-rankings  

Times Higher Education (THE), the number one authority on university rankings, awards Wageningen University & Research 

(WUR) the top position amongst Dutch universities. Last year TU Delft was number one in the national order. Just like last 

year WUR ranked 59th on the global ranking. 

 
It is not the first time Wageningen University & Research was awarded best Dutch university by Times Higher Education. This also 

happened in 2016, when it had an even higher global ranking (47th). 

The annual World University Rankings set up by the British Times Higher Education magazine compares over 1500 universities 

worldwide and assesses their core activities such as teaching, research, citations, international outlook and industry income. They 

publish the results of the top 1000. A third of the ranking is based on the THE reputation survey which was conducted in 2018 and 

2019. For over 50 years, THE has been gathering and processing data on the quality of universities from all over the world to form the 

THE Ranking, which they report is the most influential university ranking. 

 

In life Sciences Wageningen is ranked as 23th https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-

ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats  

 

More information about the way the data was gathered and processed can be found here https://www.timeshighereducation.com/world-

university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings  

 

https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2019.html
https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-assurance/publications/global-top-100-companies-2019.html
http://news.mit.edu/2019/work-future-report-technology-jobs-society-0904
http://news.mit.edu/2019/work-future-report-technology-jobs-society-0904
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/subject-ranking/life-sciences#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings
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Verbetering voor Nederlandse universiteiten op Shanghai Ranking (12 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 37 

 
De positie van Nederlandse universiteiten op de prestigieuze Shanghai Ranking is licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar, 

blijkt uit de publicatie van de Academic Ranking of World Universities. Vier Nederlandse universiteiten maken deel uit van de 

wereldwijde top 100, ook komen twee Nederlandse universiteiten nieuw binnen in de lijst van de beste 1000 universiteiten ter 

wereld. 

Lichte verbetering Nederlandse universiteiten  

De positie van Nederlandse universiteiten op de Shanghai Ranking http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-

2019/Netherlands.html  is licht verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Net als vorig jaar is de Universiteit Utrecht de hoogst genoteerde 

Nederlandse universiteit op de Shanghai Ranking met een notering op plaats 49. De Erasmus Universiteit, de Rijksuniversiteit 

Groningen en de Universiteit Leiden staan net als vorig jaar in de top 100, terwijl ook de rest van de Nederlandse universiteiten die 

vorig jaar in de lijst werden opgenomen hun plekken behouden. Vergeleken met de Shanghai Ranking van 2018 zijn er twee 

nieuwkomers te noteren op de lijst van 2019: de Universiteit Twente komt binnen tussen de 400e en 500e plek en de Universiteit Tilburg 

tussen de 500e en 600e plaats. Hiermee komt het totaal aan Nederlandse universiteiten dat is opgenomen in de Shanghai Ranking op 

13. 

 

Noot PJ: In Agricultural Sciences is dit de top 10: 

1 University of Wageningen 

 

302.6 99.2     

2 China Agricultural University 

 

266.8 91.5     

3 Nanjing Agricultural University 

 

263.9 92.3     

4 University of California, Davis  

 

259.8 84.1     

5 Northwest A&F University 

 

252.5 89.4     

6 Swedish University of Agricultural Sciences  

 

250.1 81.5     

7 University of Florida 

 

245.0 88.4     

8 Cornell University 

 

242.6 73.5     

9 University of Sao Paulo 

 

237.5 100.0     

10 Huazhong Agricultural University  

 

237.1 76.1     

Noot PJ: Opvallend is de enorme stijging in de lijst van de Chinese universiteiten met 4 in de top 10! 

 

1 Jiangnan University 

 

288.9 100.0     

2 University of Wageningen 

 

278.9 91.6     

3 China Agricultural University 

 

266.0 87.7     

4 South China University of Technology  

 

259.4 73.7     

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/Netherlands.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/Netherlands.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Wageningen.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/China-Agricultural-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Nanjing-Agricultural-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-California-Davis.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Northwest-A&F-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Swedish-University-of-Agricultural-Sciences.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Florida.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Cornell-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Sao-Paulo.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Huazhong-Agricultural-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Jiangnan-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Wageningen.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/China-Agricultural-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/South-China-University-of-Technology.html
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5 University of Campinas 

 

243.1 78.1     

6 Zhejiang University 

 

242.2 74.7     

7 Ghent University 

 

239.6 69.7     

8 University of Sao Paulo 

 

239.1 78.1     

9 University of Massachusetts Amherst  

 

238.1 53.8     

10 Nanjing Agricultural University 

 

234.9 69.9     

Noot PJ: In FOOD Sciences & Technology is Wageningen inmiddels ingehaald door China: hier zelfs 5 Chinese universiteiten 

in top 10! 

 

Context 

Sinds 2003 worden de beste universiteiten wereldwijd op de Shanghai Ranking gepubliceerd. Voor de ranking van 2019 zijn ruim 1800 

universiteiten met elkaar vergeleken op verschillende indicatoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aantal Nobelprijzen en 

ook naar hoe vaak onderzoekers worden geciteerd. De relatief ruime vertegenwoordiging van Nederlandse universiteiten op de 

Shanghai Ranking van 2019 bevestigt de goede internationale positie van het Nederlandse kennisveld. 

 

Meer informatie:  

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

Shanghai Ranking’s Academic Ranking of World Universities 2019 Press Release 

Publicatie Shanghai Ranking 2019 Nederlandse universiteiten http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-

2019/Netherlands.html: Academic Ranking of World Universities 2019 

Publicatie Shanghai Ranking http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html: Academic Ranking of World Universities 2019 

 

 

 

  

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Campinas.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Zhejiang-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Ghent-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Sao-Paulo.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Massachusetts-Amherst.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Nanjing-Agricultural-University.html
http://www.shanghairanking.com/Academic-Ranking-of-World-Universities-2019-Press-Release.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/Netherlands.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2019/Netherlands.html
http://www.shanghairanking.com/ARWU2019.html
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Events 

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 

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 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
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•             exploring potential solutions to shared challenges 

•             exchanging good practices 

•             connecting participating projects 

•             promoting further cooperation between partners from different projects 

 

Apply to attend 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Travel and accommodation 

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

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

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

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

 

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

 

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

 

 

NEW: Sustainable Food - A systems approach for EU Policy, Brussels 19 November 2019 

At this event, we will examine the need for a systems approach to EU food policy including the tensions between agro-ecological 

approaches and advocates of ‘sustainable intensification’, the need for enhanced biodiversity and steady crop yields, new systems for 

environmental land management and public engagement in this process.  

Our wider picture will consider how EU agricultural trade policy and trade governance will need to be reconsidered in order to play a 

positive role in creating an EU-wide sustainable food system. Our proposed system needs concerted action across governments, an 

interdisciplinary approach and collaborative policy solutions.  

The White Rose Universities of Leeds, Sheffield and York have key expertise in the benefits of creating sustainable food systems and 

this event will present their policy recommendations from a UK and EU perspective. Our expert Panel will hear contributions from 

Professor Sue Hartley OBE, Director of the University of York Environmental Sustainability Institute and former advisor to the European 

Food Safety Authority and the European Commission on the ecological effects of genetically modified crops; Professor Peter Jackson, 

Co-Director of the University of Sheffield Institute for Sustainable Food and chair of the current SAM Expert Working Group for the 

Evidence Review ‘Towards an EU Sustainable Food System’; and Professor Fiona Smith, in International Economic Law at the 

University of Leeds and invited expert for the DG SANTE Working Group on EU Food Safety in Nutrition in 2050. The Panel will be 

chaired by Vice-Chancellor Sir Alan Langlands from the University of Leeds, with an EC response from Dyanne Bennink, acting Head 

of the Bioeconomy and Food Systems Unit of the Healthy Planet Directorate (tbc).  

 

Further information 

• Website & Registration: https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-

67030324505?utm_term=eventname_text  

 

 

 

National eScience Symposium 'Digital Challenges in Open Science', Johan Cruijff ArenA 

Amsterdam 21 November 2019 

We cordially invite you to join the National eScience Symposium 'Digital Challenges in Open Science' on November 21, 2019 at the 

Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. 

 

This year we will focus on the ways that innovative digital technologies can be used to advance Open Science. The systematic change 

in the way science is practiced is only possible through close collaboration between practitioners, policy-makers and the designers and 

developers of new digital solutions and tools. The role of research software and support is essential in this regard. 

 

Topics include digital challenges in open science, the role of open science in space and earth research, and the European Open 

Science Cloud. In addition, the symposium will showcase several demos of cutting-edge research software developed by the eScience 

Center and its partners, as well as the announcement of the Young eScientist Award 2019. 

mailto:workshop@eip-agri.eu
https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-67030324505?utm_term=eventname_text
https://www.eventbrite.co.uk/e/sustainable-food-a-systems-approach-for-eu-policy-tickets-67030324505?utm_term=eventname_text
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The 2019 National eScience Symposium is the opportunity for anyone working in academia, industry, research funding, research 

publishing and research policy to engage in fruitful discussions with leading technology experts. It offers a chance to exchange valuable 

knowledge and views on these topics and, accordingly, to help shape and define the future of Open Science. 

 

Register https://www.esciencesymposium2019.nl/page/606790   before October 15 and take advantage of the Early Bird discount.  

 

Program* 

09:00 – 09:45: Registration & Coffee  

09:45 – 10-00: Welcome by Director Netherlands eScience Center  

10:00 – 10:30: Keynote speech by Prof. Frank Miedema, Vice Rector for Research at Utrecht University  

10:30 – 11:00: Coffee & networking – incl. information stands partners  

11:00 – 12:30: Sessions on various Open Science topics, including keynote, lightning talks and discussions  

12:30 – 13:30: Lunch & networking – incl. information stands partners  

13:30 – 15:00: Sessions on various Open Science topics, including keynote, lightning talks and discussions  

15:00 – 15:15: Young eScientist Award 2019  

15:15 – 15:30: Closing + eScience Center Demo  

15:45 – 18:00: Demo exhibition, networking, and drinks  

 

*preliminary;  

more information  

can be found on the eScience Symposium website https://www.esciencesymposium2019.nl/  

 

 

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  

  

https://www.esciencesymposium2019.nl/page/606790
https://www.esciencesymposium2019.nl/
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  
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Courses and Workshops

Foreseen Courses EU office in 2019 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2019 

 

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

gegeven door RVO. 

  

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

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 18 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 to Innovation (FTI) 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opp

ortunities/topic-details/eic-fti-2018-2020  

22 October 2019 17:00:00 Brussels time , 19 February 2020 17:00:00 Brussels time , 

09 June 2020 17:00:00 Brussels time , 27 October 2020 17:00:00 Brussels time 

 

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 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-LC-LCA-2020 single-stage  13 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-LC-LCA-2020 single-stage 

H2020-LC-LCA-2020 two-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time deadline first stage and 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 13 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SC5-2020 single-stage 

H2020-SC5-2020 two-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time deadline first stage and foreseen deadline 

second stage 2 3 September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC5-2020 

two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
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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 18 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 18 September 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

  

 

 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 18 September 2019. Calls marked with NEW  are newly included 

in the list 

Deadline Call 

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://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/
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
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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  

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 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-

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/photosynthesis---call-for-proposals/Photosynthesis_Call_April_b.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/samenwerking-china/samenwerking-china-nsfc.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/call-met-zuid-afrika-over-water-energie-voedsel-nexus.html
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/create2solve-proof-of-concept-projecten-challenge-1-challenge-2-fase-1/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-groot/nwo-open-competitie-enw---groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up/smart-urban-regions-of-the-future-surf-pop-up.html
mailto:goudenkiem2019@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gouden-kiem/gouden-kiem-2019.html
mailto:womeninchemistry@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/athena-prijs/athena-prijs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-wo/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-wo.html
mailto:take-off@nwo.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/take-off/take-off-fase-1---haalbaarheidsstudies-to2/take-off-fase-1-haalbaarheidsstudies-to2.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---kiem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
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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  

09-10-2019 Sluiting Subsidieoproep Sportinnovator subsidietraject: Fase 2 – onderzoek en ontwikkeling (ZonMw) U 

kunt tot 9 oktober 2019, 14.00 uur uw aanvraag indienen via ProjectNet. 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-

fase-2-onderzoek-en-ontwikkeling/ en 

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

ect_-_Fase_2_Onderzoek_en_Ontwikkeling__1_.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 Deadline voor oproep binnen Nederlands Polair Programma beleidsgestuurde subsidieronde 2019. De 

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

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

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

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

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

24-11-2019 Deadline vooraanvragen voor call for proposals Nationale Wetenschapsagenda - Thema: Ecologie & 

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

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---

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

programma---thema-ecologie--noordzee.html  

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

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

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

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

05-11-2019 Sluiting indiening volledige aanvragen voor oproep tot het indienen van publiek-private 

samenwerkingen (PPS) voor de ontwikkeling van humane meetmodellen Subsidieoproep Programma 

Humane meetmodellen Een volledige aanvraag, middels het aanvraagformulier, moet uiterlijk 5 november 

(14.00 uur) 2019 ingediend worden. http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-

meetmodellen/  

05-11-2019 Sluiting oproep 0nderzoeksprogramma Kunstmatige Intelligentie - verantwoord inzet. De deadline voor 

het indienen van een aanvraag is: 5 november 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

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

verantwoord-inzet.html  

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

een jaar tijd: 

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

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

onderzoek-call-for-programme-chairs.html  

26-11-2019 Sluiting van de regeling Lectorposities bij de NWO-instituten (L•INT). De call for proposals L•INT 2018-

2019 sluit dinsdag 26 november 2019, 14.00 uur Nederlandse tijd. http://www.regieorgaan-

sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/sgw/duurzame-businessmodellen/duurzame-businessmodellen.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/sgw/duurzame-businessmodellen---call-for-proposals/Call+for+Proposals+DBM+Top+Up+call+6-8-19.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-fase-2-onderzoek-en-ontwikkeling/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-fase-2-onderzoek-en-ontwikkeling/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_Fase_2_Onderzoek_en_Ontwikkeling__1_.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_Fase_2_Onderzoek_en_Ontwikkeling__1_.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-leadership-fellows/comenius-leadership-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/nederlands-polair-programma/nederlands-polair-programma-beleidsgestuurde-subsidieronde-2019.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/nederlands-polair-programma---call-for-proposals/NPP+call-for-proposals-ronde+2019_FINAL_NL_25-7-2019.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee/nationale-wetenschapsagenda---thematisch-programma---thema-ecologie--noordzee.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/stevinpremie/stevinpremie.html
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nrpo-sia/kiem-gochem/kiem-gochem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoekscapaciteit/L.INT
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02-12-2019 Sluiting indiening Rubicon beurs 2019 ronde 3. Indiening tot en met  2 december 2019 om 14.00 uur 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html 

03-12-2019 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen Comenius Senior Fellows  Deadline uitgewerkte aanvragen: 3 

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

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

12-12-2019 Sluiting indiening volledige voorstellen Kennisnetwerkenregeling PIPP - Partnerships for Space 

Instruments & Applications Preparatory Programme.   De deadline voor het indienen van aanvragen is 

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

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

16-12-2019 Sluiting oproep Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen (SURF.NL)     

De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Op 1 september is de 

indieningsportal via www.dus-i.nl  beschikbaar. https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-

onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0  

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

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

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

doorlopend Sluiting indiening NWO Open Competitie ENW – KLEIN: KLEIN-1-subsidie, KLEIN-2-subsidie en KLEIN-0-

subsidie.  Binnen de NWO Open Competitie ENW - KLEIN kunnen aanvragen doorlopend worden ingediend. 

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

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

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

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

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

16-01-2020 Deadline voor indienen van volledige aanvragen voor call  Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek 

op Routes door Consortia 2019 (NWA-ORC 2019). De deadline voor het indienen van volledige aanvragen 

is 16 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. Het indienen van een beknopte aanvraag is verplicht voor het 

indienen van een volledige aanvraag. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-

orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html 

February 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

04-02-2020 Sluiting oproep L.INT 2019 Lectorposities bij instituten. De call for proposals L.INT, Lectorposities bij 

instituten 2019 sluit op 4 februari 2020. Voor deze call wordt gewerkt met ophaalmomenten. Het eerste 

ophaalmoment is op 3 september 2019. Houd de kalender op deze website in de gaten voor volgende 

ophaalmomenten http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten  

24-03-2019 Deadline voor indiening uitgewerkte aanvragen voor oproep Nationale Wetenschapsagenda - Transitie 

naar een duurzaam voedselsysteem. Deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen door een of 

twee gevormde consortia is 24 maart 2020, 14.00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

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

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

April 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

June 2020 Deadline 3 voor NWO Open Competitie ENW – XS.  Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in 

een jaar tijd: 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/rubicon/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/comeniusprogramma/comenius-senior-fellows/comenius-senior-fellows.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kennisnetwerkenregeling-pipp/kennisnetwerkenregeling-pipp.html
http://www.dus-i.nl/
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.surf.nl/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-0
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sdg-partnerschapfaciliteit-sdgp
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw-klein/nwo-open-competitie-enw---klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/03/voortzetting-proef-met-veni-vooraanmelding-met-zonmw.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
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  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

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

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 18 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/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


 

 

 

 41 

About the EU office 

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

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

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

 

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

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

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

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

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

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

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

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

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

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

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

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

 
Science Groups Liaison Officers:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

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

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