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HORIZON 2020    

Ruim 15 miljoen voor 7 Nederlandse innovatieve scale-ups (26  september 2019) 

Bron: Website RVO Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruim-15-miljoen-voor-7-nederlandse-innovatieve-scale-ups  

  

 
Het Nederlandse mkb scoort goed in de Europese innovatietop. 7 Nederlandse bedrijven haalden gezamenlijk € 15,7 miljoen 

op in de derde call van 2019 van het Horizon 2020 mkb (SME) Instrument phase 2. Met deze subsidie kan het mkb tot € 2,5 

miljoen per bedrijf ophalen om hun innovaties internationaal op te schalen. 

 

In deze ronde waren in totaal 2005 Europese aanvragen binnengekomen waarvan 81 inzendingen uit Nederland. Hiervan mochten 9 

Nederlandse mkb’ers door naar de pitchronde in Brussel. Daar presenteerden zij hun bedrijf en innovatie aan een panel bestaande uit 

wetenschappers, investeerders en mensen uit het bedrijfsleven. 

 

Voor meer informatie over de winnaars derde call 2019 SME instrument phase 2:  https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruim-15-

miljoen-voor-7-nederlandse-innovatieve-scale-ups  

 

  

EIC pilot: €210 million awarded to 108 innovative projects to help them access the market 

faster (19 September 2019) 

108 innovative projects have been selected for funding under the European Innovation Council (EIC) pilot 

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm in the latest funding round. The total amount to be distributed to the projects 

under the EIC Accelerator https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#accelerator  and the Fast Track to 

Innovation https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#fti  strands of the EIC pilot is €210.2 million. Each project 

will receive between €0.5 and €3 million. With this funding and extra business acceleration support, innovative companies wil l be able 

to finance their close-to-market innovation activities and get on the market faster. The selected projects include a hybrid simulation 

platform for neurosurgery, a recyclable kitchen countertop stone, a technology replicating the rain process to supply sustainable 

drinking water, an anti-metastatic cancer vaccine, a kite collecting wind energy, a technology to map air quality with high-spatial 

resolution and a periscopic stereo depth camera. 

 

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

Each of the companies receiving funding through the European Innovation Council is offering a solution to a problem that affects the 

daily lives of Europeans, be it in the area of health, environment, energy and more. I am delighted to see that the European Innovation 

Council is already delivering on its promise of supporting innovators with the vision and ability of bringing about positive change in the 

world. 

 

Under the EIC Accelerator, 96 small companies from 20 countries get support to speed up the pace of their innovation with €177 

million 

Under this strand of the EIC pilot, each project will receive up to €2.5 million to finance innovation activities like demons tration, testing, 

piloting and scaling up.  The companies will also benefit from 12 days of free business coaching and acceleration services 

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument/business-acceleration-support-and-coaching-services.  

French SMEs were the most successful with 11 companies selected for funding. They were followed by Spain (10) and Israel (9). The 

majority of selected companies are active in the field of ICT, health and engineering. 

 

Under the FTI scheme, 14 innovative projects get support to access the market faster with €33 million. In total, the European 

Commission is awarding €33.2 million to 14 innovative projects, involving 56 partners in 19 countries. The selected projects will receive 

around €2 million each within the Fast Track to Innovation (FTI) strand of the EIC pilot. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruim-15-miljoen-voor-7-nederlandse-innovatieve-scale-ups
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruim-15-miljoen-voor-7-nederlandse-innovatieve-scale-ups
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/ruim-15-miljoen-voor-7-nederlandse-innovatieve-scale-ups
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#accelerator
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding#fti
https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument/business-acceleration-support-and-coaching-services
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FTI supports mature innovative concepts that have already been tested. Projects can receive up to €3 million involving three to five 

partners, including SMEs and a majority of industry participants. The participating SMEs also have access to free business coaching 

and acceleration services https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument/business-acceleration-support-and-coaching-services.  

 

Background 

The EIC Accelerator and the Fast Track to Innovation are a central part of the European Innovation Council (EIC) pilot, targeting 

radically new, breakthrough products, services, processes or business models that open up new markets. Between 2018 and 2020, the 

EIC pilot will provide nearly €3 billion to breakthrough, market-creating innovations, under Horizon 2020 – the EU’s multi-annual 

Research and Innovation Programme. From now on, the EIC Accelerator (ex SME Instrument Phase 2) will offer optional equity 

investment in addition to a grant. Innovative companies can apply for a grant only or up to €17.5 million in-combined grant and equity 

financing to scale-up quickly and effectively. The grants available will be between € 0.5 and 2.5 million and equity investment can 

amount up to €15 million. The next cut-off date for EIC Accelerator (grant only and blended finance) and Fast Track to Innovation are 

respectively on 09 October 2019 and 22 October 2019. 

 

More information 

List of selected projects under the EIC Accelerator: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-

2018-2020/1872601-eic_ph2_06-2019_en.pdf  

List of selected projects under FTI: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-fti-2018-2020/1872600-

list_of_beneficiaries_-_eic-fti_cut-offs_october_2018_-_february_2019_and_may_2019_en.pdf  

Map of all projects funded under the EIC Accelerator: https://sme.easme-web.eu/  

Map of all projects funded under FTI: https://fti.easme-web.eu/  

 

 

 

New research on ‘Biodiversity and its influence on animal, human and plant health’ (19 

September 2019) 

Source: Website ERA-NET BiodivERsA http://www.biodiversa.org/  

The ERA-NET BiodivERsA announced that 10 transnational research projects are recommended for funding. The ERA-NETs’ 2018 call 

aimed to support research projects at the nexus of biodiversity and health issues. The call included two actions, supporting two different 

types of research projects. ‘Action A’ aimed at supporting collaborative research projects, gathering different research teams generating 

new knowledge in particular based on the production of new primary data, while ‘Action B’ aimed at supporting research synthesis 

projects, gathering individuals forming a working group which perform research and answer research questions using existing data 

sets. Nine projects under Action A, and 1 project under Action B were proposed for funding, representing a total funding amount of over 

EUR 11.9 million. The final list of funded projects will be published in October 2019. 

 

BiodivERsA is a network of national and regional funding organisations promoting pan-European research on biodiversity and 

ecosystem services, and offering innovative opportunities for the conservation and sustainable management of biodiversity. 

BiodivERsA is funded under the Horizon 2020 ERA-NET COFUND scheme. 

NWO is the Dutch partner / research funder in BiodivERsA http://www.biodiversa.org/2  

 

For updates, please check the BiodivERsA website: http://www.biodiversa.org/  

  

https://ec.europa.eu/easme/en/eic-sme-instrument/business-acceleration-support-and-coaching-services
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1872601-eic_ph2_06-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1872601-eic_ph2_06-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-fti-2018-2020/1872600-list_of_beneficiaries_-_eic-fti_cut-offs_october_2018_-_february_2019_and_may_2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/eic-fti-2018-2020/1872600-list_of_beneficiaries_-_eic-fti_cut-offs_october_2018_-_february_2019_and_may_2019_en.pdf
https://sme.easme-web.eu/
https://fti.easme-web.eu/
http://www.biodiversa.org/
http://www.biodiversa.org/2
http://www.biodiversa.org/
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Horizon Europe 

Europese kenniskoepels vragen aandacht voor Horizon Europe (26 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 39 

 
Verschillende Europese koepelorganisaties op het gebied van onderzoek & innovatie hebben aanbevelingen gedaan aan de 

Europese Commissie voor het toekomstige Europese onderzoeks- en onderwijsbeleid. Alle organisaties vinden dat er 

minstens 120 miljard euro nodig is om de ambities van het toekomstige programma waar te maken. In dit overzicht zet Neth-

ER hun prioriteiten wat betreft de verdeling over programmaonderdelen op een rij. 

 

Meer budget voor Horizon Europe 

Meerdere Europese koepelorganisaties op het gebied van onderzoek en innovatie vragen aandacht voor de toekomst van Horizon 

Europe. De koepels zien de Europese discussie als een bedreiging voor het budget van het Europese onderzoeksprogramma. 

Gecoördineerd door EARTO vragen 92 organisaties, waaronder brede Europese koepels uit sectoren als de chemie, duurzame 

energie, digitaal en ICT en farma, om een Horizon Europe budget van minstens 120 miljard. De vergelijkbare oproep https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/Universiteiten-willen-minstens-120-miljard-voor-Horizon-Europe van 15 Europese verenigingen, waaronder de 

European University Association (EUA) is inmiddels al door meer 800 organisatie onderschreven, waaronder Neth-ER. U kunt nog 

steeds steun betuigen aan die oproep door te ondertekenen op www.euinvestinknowledge.com. 

 

Reactie Business Europe 

Werkgeversorganisatie Business Europe geeft in haar strategy paper 

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-

09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf aan dat de focus moet worden gelegd op pijler twee 

van Horizon Europe: Global Challanges and Industrial Competitiveness. Business Europe ziet graag dat zestig procent van het budget 

naar deze pijler gaat. De werkgeversorganisatie hoopt dat op deze manier onderzoeks- en innovatieprojecten kunnen worden 

toegepast in de industrie en dat nieuwe technologieën beter zullen aansluiten op de markt. Daarnaast adviseert Business Europe om 

tenminste tien procent van het Horizon Europe budget aan Key-Enabling Technologies (KETs) te spenderen. De 

werkgeversorganisaties ziet een belangrijke rol voor KET’s weggelegd in met name de farmaceutische en voedingsector. 

 

Reactie The Guild 

The Guild schrijft in een open brief https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html dat er vooral 

geïnvesteerd moet worden in innovatieve projecten die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Bovendien ziet The 

Guild een belangrijke rol voor het betrekken van belanghebbenden in de vorming van het programma. The Guild wil een balans tussen 

fundamenteel en toegepast onderzoek. Ook verdient incrementele innovatie steun. 

 

Reactie vertegenwoordigers onderzoek en innovatie 

EARTO en 92 andere organisaties actief in onderzoek en innovatie geven in een joint statement https://www.the-

guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html aan dat tenminste zestig procent van het totale Horizon Europe budget 

moet worden besteed aan de tweede pijler. Bovendien pleiten de organisaties ervoor om te investeren in brede partnerschappen die de 

Europese kennis- en concurrentiepositie versterken. Het programma kan ook bijdragen aan de SDG’s. 

 

Context 

De voorbereidingen voor Horizon Europe zijn momenteel in volle gang. Komende najaar zal Mariya Gabriel, de nieuwe commissaris 

Youth and Innovation moeten onderhandelen over het Meerjarig Financieel Kader en het budget van Horizon Europe. 

Meer informatie: 

Publicatie Business Europe https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-

09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf: Research and innovation in the new European 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Universiteiten-willen-minstens-120-miljard-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Universiteiten-willen-minstens-120-miljard-voor-Horizon-Europe
http://www.euinvestinknowledge.com/
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html
https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html
https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
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Politicial Cycle 

Publicatie The Guild https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html:  Open letter to ITRE Committee 

members on priorities for research and innovation 

Publicatie EARTO https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Joint-Statement-for-an-Ambitous-Horizon-Europe-Programme.pdf: Joint 

Statement for an Ambitious Horizon Europe Programme 

 

 

Vijf technologieën voor Europese welvaart (26 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 39 

 
Horizon Europe moet inzetten op vijf sleuteltechnologieën. Daardoor kan Europa excellent en innovatief blijven en Europese 

welvaart garanderen, aldus Europese research and technology organisations. Daarnaast moet technologie zich minder 

richten op economische groei alleen. 

 

Vijf sleuteltechnologieën voor Horizon Europe 

Aandacht voor vijf technologieën kan Horizon Europe versterken en daarmee welvaart binnen de EU te vergroten. Dat stellen de 

directeuren van Europese research and technology organisations (RTO’s) en de Europese Commissie in het rapport ‘Future technology 

for prosperity Horizon scanning by Europe's technology leaders https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-

19-551-en-n.pdf  De volgende vijf technologieën zijn volgens het rapport belangrijk: 

1. biologische transformatie 

2. slimme materialen 

3. lage energie datatransmissie.   

4. power-to-X technologieën 

5. maritieme technologieën 

 

Welvaart in plaats van economische groei 

Naast vijf technologieën maakt het rapport ook beleidsaanbevelingen. Volgens de auteurs moet toekomstige technologie gericht zijn op 

het creëren van welvaart in plaats van economische groei alleen. Ten eerste zouden de sociale wetenschappen beter betrokken 

moeten worden in technologische ontwikkelingen, wat tot betere ethische keuzes zal leiden. Ten tweede moet er meer flexibiliteit 

komen in Europese regelgeving, waarin ruimte wordt geboden voor innovatie mits die ook sociaal geaccepteerd wordt. De auteurs 

vrezen dat de aantrekkingskracht van Europa in het geding komt als onderzoek en innovatie te veel wordt afgeremd. Verder moeten 

investeringen uit niet-EU landen mogelijk gemaakt worden en moet openbare aanbesteding beter sturen. Volgens de auteurs kan 

Europa alleen door Horizon Europe voldoende schaal bereiken voor een internationale leiderschapspositie. 

 

Context 

De RTO’s schreven het rapport in samenwerking met de Europese Commissie. Doel was een analyse van de technologieën die voor 

het Europees concurrentievermogen van belang zijn. Daarbij werd de focus expliciet niet op ICT gelegd, hoewel het belang van ICT in 

de ontwikkeling van de vijf technologieën wel werd benadrukt. Namens TNO schreef Erik Drop mee. Het rapport draagt bij aan het 

strategische planningsproces van Horizon Europe https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-

uitgesteld-0  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf: Future technology for 

prosperity 

Persbericht EARTO https://www.earto.eu/ec-published-its-new-report-on-future-technology-for-prosperity-horizon-scanning/: EC 

published its new report on “Future technology for prosperity – Horizon Scanning” 

 

 

 

 

 

 

https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html
https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Joint-Statement-for-an-Ambitous-Horizon-Europe-Programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-uitgesteld-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-uitgesteld-0
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/ki-03-19-551-en-n.pdf
https://www.earto.eu/ec-published-its-new-report-on-future-technology-for-prosperity-horizon-scanning/
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The EU needs to fix the east – west innovation gap (26 September 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 623 

Without policy initiatives at a European level, a ‘gaping hole’ will grow between the states that have it all and the rest that have less and 

less. There will be economic, social and political consequences 

 
Pierre-Alexandre Balland of the University of Utrecht and visiting professor at the Massachusetts Institute of Technology. Photo: 

European Commission 

 

The research and innovation gap between richer and poorer regions is a market failure and can only be fixed by the EU and 

member states finding a collective solution, according to economist Pierre-Alexandre Balland of the University of Utrecht and 

visiting professor at the Massachusetts Institute of Technology. 

Fundamental changes in global politics - including the rise of populist leaders - are to large extent a consequence of the growing gap in 

innovation performance, which creates immense wealth in certain regions, but a lot of distress in others, Balland told delegates at the 

R&I Days conference in Brussels on Tuesday. 

 

Looking at the geography of historical patents in the US going back to 1790, Balland found that innovation has been increasingly 

concentrated in affluent cities and regions. By leaving market forces unchecked by corrective policies, a gaping hole grows between “a 

few states that have it all and the rest that have less and less,” said Balland.  “Every time a technological revolution happens this gap 

increases.”  

EU leadership has acknowledged the increasing gap in research and innovation performance between its own member states is likely 

to amplify the impact of impending technological change, geopolitical shifts and the looming climate crisis. “If we want EU research and 

innovation policy to make a real difference, this can only be done if research and innovation is delivered across all member states,” 

Jean-Eric Paquet, director general for research and innovation at the European Commission told the conference.  

 

However, leaders have yet to reach an agreement on how to spread innovation performance more evenly across member states.  

Under Horizon Europe, the EU’s upcoming research and innovation programme, poorer regions are set to benef it from a ring-fenced 

3.3 per cent slice of the total budget of €94 billion budget. The money should go towards building research capacities in new  member 

states. But this measure is likely to have little impact unless it’s seconded by stronger budgetary commitments and reforms in member 

states.  

Regardless of whose jurisdiction this problem is falls under, both EU institutions and member states, “Have to take care of this 

inequality, because the market itself will not take care of it. It’s clearly a market failure,” Balland said. 

 

 

MEP Carvalho calls for more science, more openness at the EIT gap (26 September 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 623 

One of the leaders on legislation for the European Institute of Innovation and Technology sets out her agenda for the agency 

 
Maria da Graça Carvalho. Photo: Lysiane Pons, Science|Business 

 

A leading member of the European Parliament said she would like to see the European Institute of Innovation and Technology 

support more science, be open to more partners and be sure its administration is effective. 

“The original idea of the EIT was to complete the triangle of education, science and innovation,” said Maria da Graça Carvalho, 

Portuguese MEP and former science minister just named in the parliament as one of two leaders on EIT legislation.  

https://flickr.com/photos/184602925@N02/48792376663/in/album-72157711028135517/
https://flickr.com/photos/184602925@N02/48792376663/in/album-72157711028135517/
https://sciencebusiness.net/news/time-rethink-innovation-policies-narrow-performance-gap-eu-says-outgoing-jrc-director
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Since the EIT’s founding in 2008 it has made strong contributions to education and entrepreneurship, but Carvalho told 

Science|Business, “I would like to see a bit more of science” support in its portfolio. Her rationale is that to succeed globally, European 

industry needs to be investing more in research – and the EIT is one way to help stimulate that. Carvalho cites the example of the 

aeronautics industry, which succeeds because its big companies work in close cooperation with the best aeronautics researchers to 

constantly improve their products. 

 

She added that she also wants to be sure the EIT’s big public-private consortia, the Knowledge and Innovation Communities 

(KICs), are open to new members joining if qualified. That would include non-EU members, if they pay their own way. Carvalho said 

she had heard complaints from some newcomers, even inside the EU, who wanted to join KICs but found “that the EIT is still difficult to 

enter”.  And, following a critical EU audit of the institution in 2016, she plans to check that the institution has fixed the problems. A 

delegation of MEPs plans to visit the EIT headquarters in Budapest in late October. 

 

What is the EIT? 

The EIT is an EU-funded body that organises large, pan-European consortia of universities, big and small companies, and public sector 

organisations – together doing R&D, promoting spin-outs, and training young entrepreneurs. It currently manages eight such KICs, in 

sectors from energy to health, and under new legislation proposed by the European Commission will add two more during the 2020s, 

with a rise in its seven-year budget from €2.4 billion to €3 billion. 

The EIT got started as a suggestion from then-commission president José Manuel Barroso to create an “MIT of Europe.” Carvalho was 

among his advisors in setting it up. But it quickly ran into political battles in Brussels, and in 2016 the European Court of Auditors 

sharply criticised its administration and value for money. EIT officials have acknowledged problems in the institution’s early days, 

but say they are fixed. And it claims its work has helped create more than 6,100 jobs, attract €1.5 billion in outside investment, train 

2,300 graduates and support more than 2,000 ventures producing 900-plus products and services. 

 

Carvalho is among a group of MEPs who are strong supporters of the institution, and who will be working on new authorising legislation 

starting later this year. The other EIT rapporteur, or leader on the legislation, is socialist Maria Mathias, also Portuguese. Both worked 

together on prior EIT legislation, and were members of an informal group in the parliament called “Friends of EIT.”  

The EIT’s political position has been precarious, in part because the way Barroso initially financed it was by taking money from other 

programmes – not a good way to make friends in Brussels. In upcoming budget negotiations, the commission has proposed integrating 

the EIT into the overall budget for its R&D programmes, Horizon Europe, and connecting it better with other programmes, such as the 

European Innovation Council, which could help fund its start-up companies, and the EU’s big regional development funds, which could 

help fund its local KIC networks. 

 

Carvalho said she doesn’t expect the new parliament, which began in July, to reopen negotiations on the overall Horizon legislation that 

were completed in the prior session. But key issues still to be negotiated by 2021 are the budget, synergies with other programmes, 

and non-EU participation. She will be pushing for greater collaboration among regional development, agricultural and R&D 

programmes. She would also welcome non-EU countries joining the EIT and other EU R&D programmes, on the proviso that “they pay 

for what they get,” plus cover the commission’s extra administrative costs of dealing with them. 

 

In addition, Carvalho is following other legislation on public procurement, and would like to see EU governments putting more emphasis 

on buying European innovations rather than awarding contracts solely to the lowest bidders.  

Along with these issues, Carvalho said she will be pushing to take up unfinished legislation to require better gender balance on the 

boards of publicly traded companies in the EU. This proposal was first put forward by former commissioner Viviane Reding, but didn’t 

get approved. A special problem, Carvalho said, is gender imbalance in science and technology professions, particularly in computing 

and telecommunications.  

 

 

Delay likely in talks for non-EU countries wanting to join Horizon Europe, says EU official 

(26 September 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 623 

Negotiations to open up the EU’s big R&D programme to other countries in the world are now unlikely to get off the ground 

until sometime next year, a senior European Commission official has indicated. 

Speaking at the commission’s R&I Days conference in Brussels on Wednesday, Signe Ratso, deputy director general for research and 

innovation, said talks with non-EU countries can only start “when we have the regulation agreed” – a reference to the final EU law 

authorising the proposed €94.1 billion Horizon Europe programme. Analysts suggest the earliest the law can be signed off is in the first 

half of 2020 – and it could easily slip to the end of the year if EU leaders can’t agree among themselves. 

 “We can only start [negotiating] when we have the stable basis of the regulation. The article related to association has not been 

agreed. Once we have that position, we can start that,” Ratso said, inviting the audience to interpret that as they wish. Her statement 

appeared to have been prepared in advance. 

 

At present, at least 24 countries – from Switzerland to Canada – are considering joining Horizon Europe, but first want to see the 

membership terms that the law would spell out. Their embassies in Brussels have been asking the commission for months for more 

information – but to little avail. They fret that, if membership negotiations don’t get going soon, their researchers won’t be ready to 

participate in the programme when it starts in January 2021. 

The ultimate cause of the delay is Brexit. When (or if) it leaves the EU, the UK is expected to join the queue of non-EU countries 

seeking Horizon membership. The commission has not wanted to show its negotiating hand to any other country, lest that prejudice the 
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difficult negotiations with the UK. But at the same time, EU leaders can’t finalise the Horizon legislation until they know the size of the 

budget, and again, that depends on whether the UK is in or out of the EU.  

Finnish officials, who currently hold the rotating chair of EU Council, are nevertheless trying to inch the dossier forward and may 

succeed later this year in getting EU leaders to start discussing Horizon Europe membership terms among themselves. That would at 

least make sure the EU’s internal position on non-EU countries joining the programme is ready for when the association talks finally 

begin.  

 

Associated countries 

Currently, 16 countries in the European area – from Iceland to Tunisia – are associated to the existing R&D programme, Horizon 2020. 

That allows their researchers to compete for EU funding on the same footing as EU researchers, on condition that their governments 

make a payment, based partly on the size of their gross domestic product, into a central EU money pot to help pay for the programme. 

But for Horizon Europe, the commission has said it wants to change the formula so a country’s membership fee is equivalent to the 

money its researchers take out of the programme. And some EU politicians also want countries to pay a supplement covering the extra 

administrative costs the commission may incur in dealing with their researchers. 

 

In the absence of more detailed terms, however, non-EU countries have been unable to do their own budget planning. The Canadian 

government, for instance, has earmarked about C$25 million (€17.3 million) in a special fund for international R&D collaborat ion, but 

doesn’t know yet how much of that should be set aside for EU collaboration and how much for work with other parts of the world.   

And the situation for Switzerland is more urgent. Its researchers have been collaborating in EU R&D programmes for decades, and 

its research infrastructure has evolved to support that. If it ends up in 2021 with no deal with Brussels, Swiss officials say, the effect 

would be dire.  

In the same conference panel with Ratso, Matthias Egger, president of the research council of the Swiss National Science Foundation, 

said that “EU programmes are incredibly important for Switzerland. They basically foster excellence.” When Switzerland was 

temporarily excluded from parts of Horizon in 2014 over an immigration dispute with Brussels, the number of research projects its 

scientists participated in “dropped from 4,300 to 300,” Egger said. “And we’re still catching up and suffering. We’re very keen to avoid 

this exclusion in the future.” 

Association is also important to the EU’s poorer neighbours. Sanja Damjanovic, a physicist and science minister of Montenegro, said 

her region’s R&D performance is hurt by “brain drain” to the richer EU. “For the six western Balkan countries, [the] gap will get larger if 

we are not associated” to Horizon Europe, she said. 

 

 

Kan beleid groene innovatie stimuleren? (24 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 39 

 
Huidig innovatiebeleid kan niet effectief bijdragen aan de klimaattransitie. Hervorming is daarom nodig om groene innovatie 

te stimuleren, aldus het European Environment Agency in een rapport met 10 hervormingsvoorstellen. Daarbij denkt het 

agentschap vooral op aan meer samenwerking tussen overheden en andere actoren bewerkstelligd en de maatschappij meer 

betrekt bij onderzoeksresultaten. 

 

Innovatiebeleid moet hervormd 

Het bestaande innovatiebeleid speelt niet voldoende in op duurzaamheid om de klimaattransitie te realiseren. In het rapport 

‘Sustainability transitions: policy and practice’ https://www.eea.europa.eu/highlights/how-to-accelerate-change-towards-sustainability 

draagt het Europees Environment Agency (EEA) daarom tien beleidspunten aan die centraal moeten staan dit wel te doen. De eerste 

vijf zijn beleidsmaatregelen die groene innovatie mogelijk maken. De laatste vijf gaan over hoe beleidsmakers groene innovatie kunnen 

coördineren.  

 

Klimaattransitie concreet maken in beleidsvorming 

Om de klimaattransitie beter uit te voeren zijn een aantal beleidshervormingen nodig, aldus de EEA. Zo zou er meer ruimte moeten zijn 

voor experimenten op  technologische gebied, maar ook op het gebied van infrastructuur en sociale en bedrijfsmodellen. Voor de 

verspreiding van innovaties ziet de EEA een rol weggelegd worden voor steden, die door nationale overheden ondersteund moeten 

worden bij het vormen van hubs. Bovendien moeten overheden aansturen op het geleidelijk afbouwen van oude technologieën met 

behulp van subsidies of door zelf alleen nieuwe innovaties te gebruiken. Tenslotte moet er meer geld beschikbaar komen voor de 

befaamde valley of death waarin ideeën vaak blijven steken.  

https://www.eea.europa.eu/highlights/how-to-accelerate-change-towards-sustainability
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Context 

Eén van de zes doelstellingen van Ursula von der Leyen, aankomend voorzitter van de Commissie, is het bereiken van een klimaat-

neutraal Europa in 2050. Frans Timmermans zal de komende Commissie periode verantwoordelijk zijn voor het nieuwe plan The 

European Green Deal https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie Om deze 

ambitieuze doelstelling te behalen moet er onder andere een duurzaam Europees investeringsplan ten bedrage van één biljoen euro en 

een Just Transition fund komen. Ook het Horizon Europe programma zal een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van 

Europa, hoewel dit in de opdrachtbrief aan Timmermans niet genoemd wordt. 

 

Meer informatie: 

Persbericht EEA https://www.eea.europa.eu/highlights/how-to-accelerate-change-towards-sustainability: How to accelerate change 

towards sustainability? 

Publicatie EEA https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice: Sustainability transitions: policy 

and practice 

 

 

Open letter to new Commission: EUA welcomes coordinated approach to education, 

research and innovation (19 September 2019) 

Source: European University Association EUA 

Europe’s universities welcome the newly-unveiled list of proposed EU commissioners and their portfolios 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_en.htm. 

The College of Commissioners and their areas proposed by President-elect Ursula von der Leyen point to a fresh and ambitious 

approach for the next five years. It is particularly welcome that the digital transformation and the climate crisis are dealt with at the vice-

president level. 

Europe needs a strong knowledge base to meet the challenges and ambitions set out in the political guidelines for the new Commission 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf. For this reason, the European 

University Association (EUA) has continuously called for a close connection of the areas of research, innovation and education. Tight 

coordination and coherence between the innovation policies and the policies for research and education will be crucial to ful fil the 

overall ambitions of the new Commission. 

 

A Commissioner for Innovation and Youth https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-

2019_en.pdf that can connect the three parts of the knowledge triangle and recognise the strength and importance of the different 

elements of the triangle is an extremely welcome innovation. For this task, a strong Commissioner is needed. EUA welcomes the 

proposed candidate for this role, Mariya Gabriel https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/gabriel_en  current 

Commissioner for Digital Economy and Society. In an open letter 

https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=2421  to Commission President-elect Ursula von 

der Leyen and Commissioner-designate Mariya Gabriel, the Association puts forward key policy issues for universities for the new 

mandate. In addition, the Association is also providing questions for the hearing of Mariya Gabriel in the European Parliament in order 

to ensure that important points for universities are taken up. 

 

 

Consultatie strategisch plan Horizon Europe uitgesteld (19 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 38 

 
De consultatie voor het strategisch plan van Horizon Europe is uitgesteld. De deadline voor de consultatie was vastgesteld op 

8 september, maar is nu uitgesteld tot 4 oktober. De consultatie horend bij de implementatie van het Kaderprogramma was 

eerder al verlengd, tot dezelfde datum.  

 

Nieuwe deadline 4 oktober   

De deadline voor de consultatie voor het strategisch plan https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 

van Horizon Europe is uitgesteld van 8 september naar 4 oktober. Mogelijk geïnteresseerde deelnemers aan Horizon Europe kunnen in 

deze consultatie hun mening geven over de lijst van prioriteiten die invloed zal hebben op de eerste vier jaar van het Kaderprogramma, 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-voor-Concurrentievermogen-ge-ntegreerde-aanpak-voor-duurzame-groei
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-voor-Concurrentievermogen-ge-ntegreerde-aanpak-voor-duurzame-groei
https://www.eea.europa.eu/highlights/how-to-accelerate-change-towards-sustainability
https://www.eea.europa.eu/publications/sustainability-transitions-policy-and-practice
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_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/commissioners/2014-2019/gabriel_en
https://www.eua.eu/component/attachments/attachments.html?task=attachment&id=2421
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
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van 2021 tot 2024. Verder behandelt het strategisch plan de beoogde impact van de investeringen. De deadline voor de consultatie 

voor de implementatie https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Deadline-consultatie-implementatie-Horizon-Europe-uitgesteld van Horizon 

Europe, die gaat over de implementatiestrategie van het Kaderprogramma en onderwerpen behandelt als de werkprogramma’s,  model 

grant agreements, rapportages en kosten, staat ook op 4 oktober.  

 

Context 

Na de consultatie voor het strategisch plan volgt een versie die ter controle zal worden voorgelegd aan Europese koepelorganisaties. 

Uiteindelijk zal het plan in november door achtereenvolgens de nieuwe Commissie en de lidstaten goedgekeurd moeten worden. In de 

loop van 2020 zullen de werkprogramma’s de prioriteiten van het plan uitwerken in specifieke activiteiten en calls. Het plan is alleen van 

toepassing op het ‘top-down’ onderzoek in pijler 2.  

 

Meer informatie:  

Consultatie Europese Commissie over strategisch plan Horizon Europe 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024 : Horizon Europe Co-design 2021-2024 

Consulatie Europese Commissie over implementatie Horizon Europe 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation: Horizon Europe Co-design - Implementation 

 

 

  

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Deadline-consultatie-implementatie-Horizon-Europe-uitgesteld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Horizon-Europe-bouwt-voort-op-succes-H2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_2021-2024
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HorizonEurope_Codesign_Implementation
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Other International subsidy news 

 

 

Applicants seek more than €280 million support from LIFE for new climate action 

projects (18 September 2019) 

Source: Website EASME https://ec.europa.eu/easme/en/news/applicants-seek-more-280-million-support-life-new-climate-action-

projects  

The European Commission has received 166 new proposals in reply to the 2019 call for climate action projects under the EU’s 

LIFE programme. The number of proposals is up 25% compared to last year and reflects the growing efforts across the EU 

and beyond to tackle climate change. 

 
Applicants come from all EU countries. All in all, these proposed actions have an expected total cost of some €628 million, including 

planned project budgets of: 

- €211 million for climate change adaptation, covered by 67 applications; 

- €347 million for climate change mitigation, 65 applications; 

- €70 million for climate governance and information, 34 applications. 

Applicants are requesting more than €280 million in co-financing from the EU to support the potential new projects. Their work will focus 

on reducing greenhouse gas emissions, increasing climate change resilience and building awareness and cooperation on climate 

change mitigation. In this way, the latest round of funding will help deliver the EU’s climate action goals 

https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en as part of the EU’s long term budget https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-

1434_en.htm  

 

Next steps 

The 2019 call for traditional projects in climate action closed 12 September 2019. Proposals will now be evaluated. The European 

Commission will inform applicants of the result of their application in February 2020. The next call is planned to be launched in April 

2020 on this website. 

See the timeline for the call: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action  

  

https://ec.europa.eu/easme/en/news/applicants-seek-more-280-million-support-life-new-climate-action-projects
https://ec.europa.eu/easme/en/news/applicants-seek-more-280-million-support-life-new-climate-action-projects
https://ec.europa.eu/clima/policies/budget/life_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1434_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1434_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/2019-life-call-proposals-traditional-projects-climate-action
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National subsidy news  

Ammodo Science Award for groundbreaking research 2020 (19 September 2019) 

Bron: Website Ammodo Science Award https://ammodo-science-award.org/groundbreaking/  

De Ammodo Science Award for groundbreaking research is bedoeld ter stimulering van in potentie baanbrekend onderzoek 

dat in gezamenlijkheid wordt uitgevoerd. Baanbrekend onderzoek is doorgaans het resultaat van team work. Daarom krijgen alle bij 

het onderzoek betrokken personen een gezicht. De Award wordt tweejaarlijks uitgereikt in twee van de vier wetenschapsdomeinen; 

Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. 

 

De Ammodo Science Award for groundbreaking research omvat iedere editie twee geldbedragen van elk 1.200.000 euro. De komende 

editie wordt de Award uitgereikt aan één onderzoek in het domein Natural Sciences en aan één onderzoek in het domein Social 

Sciences. De rectoren van de veertien bij de VSNU aangesloten Nederlandse universiteiten mogen maximaal één onderzoek per 

wetenschapsdomein nomineren. Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen. Elke 

adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein één onderzoek voor aan het bestuur van Ammodo. Na goedkeuring 

van de voordrachten, zal het bestuur van Ammodo de prijs toekennen.   

 

Bij de Ammodo Science Award for groundbreaking research staat het in potentie baanbrekende onderzoek centraal en kri jgen alle bij 

het winnende onderzoek betrokken onderzoekers een gezicht. In 2020 zal de Award voor het eerst worden uitgereikt aan twee 

onderzoeksgroepen. 

 

De rectoren van de veertien bij de VSNU aangesloten Nederlandse universiteiten mogen maximaal één onderzoek per 

wetenschapsdomein nomineren. Per wetenschapsdomein is een adviescommissie benoemd die de nominaties zal beoordelen. Elke 

adviescommissie draagt voor het betreffende wetenschapsdomein één onderzoek voor aan het bestuur van Ammodo. Na goedkeuring 

van de voordrachten, zal het bestuur van Ammodo de prijs toekennen.  

 

De deadline voor het insturen van nominaties is 11 oktober 2019. De winnaars worden in januari 2020 bekendgemaakt.  

 

Zie voor meer informatie: https://ammodo-science-award.org/groundbreaking/ 

 

 

Binnenkort nieuwe ronde Investeringen NWO-Groot (18 September 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/aankondiging-openen-call-investeringen-nwo-

groot.html  

Binenkort zal over een nieuwe ronde Investeringen NWO-groot worden beslist en zullen de voorwaarden van de ronde worden 

vastgesteld. 

De call zal eind september worden gepubliceerd (zie website programma https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot ), met een deadline medio februari 2020. Nieuw is een verplichte aankondiging van 

initiatief tot indiening (deadline eind 2019). Dit stelt anderen in staat eventueel bij uw voorstel aan te sluiten. 

Bron: NWO 

 

 

 

 

  

https://ammodo-science-award.org/groundbreaking/
https://ammodo-science-award.org/groundbreaking/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/aankondiging-openen-call-investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/aankondiging-openen-call-investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot
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Regional subsidy  and innovation news 

Chemieconcern Basf investeert in Venlose agrifood-campus (27 september 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 27 september 2019 

Het Duitse chemieconcern Basf treedt toe als aandeelhouder van Brightlands Campus Greenport Venlo. Het Duitse concern 

neemt een belang van 33% en wordt de derde aandeelhouder, naast Maastricht University en de provincie Limburg. De twee 

Nederlandse aandeelhouders richtten in 2017 de Venlose campus in agrifood op. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.  

Voor Basf Vegetable Seeds, dochterbedrijf van de Duitse chemiegigant, is de deelneming in de Venlose campus van strategisch 

belang vanwege de innovaties en het onderzoek rondom gezonde en veilige voeding, 'future farming' (nieuwe duurzame 

teelttechnieken) en de bio-circulaire economie. 

 

Groentezaadbedrijven 

Basf is een van de grootste groentezaadbedrijven ter wereld en wil op de Venlose campus met andere partijen samenwerken op het 

gebied van onderzoek en ontwikkeling (r&d). Het Duitse chemieconcern kocht eerder deze week het Limburgse biotechnologiebedrijf 

Isobionics, dat gevestigd is op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. 

Op de Venlose campus werken bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen nauw samen. De verwachting is dat de komst en 

investering van Basf een verdere impuls zullen geven aan de toch al snel agrifood-campus. Recent kondigden de provincie Limburg en 

de gemeente Venlo een verdere uitbreiding aan met nieuwe kantoren, laboratoria en werkplaatsen. De nieuwe gebouwen zijn bedoeld 

voor start-ups, ondernemers, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten die zich op de campus willen vestigen of daar willen uitbreiden.  

 

Uitbreiding 

Inmiddels zijn ruim 60 organisaties en 16 R&D-faciliteiten op de Venlose campus actief. Er werken ruim 650 mensen en ruim 400 

studenten zijn er betrokken bij onderzoek en ontwikkeling op de campus. Voor de uitbreiding van de campus is een investering 

gemoeid van €22,6 mln. De provincie neemt met een bedrag van €18 mln het grootste deel van de financiering voor zijn rekening; de 

gemeente Venlo draagt meer dan €4 mln bij. 

 

Vier campussen 

Onder de naam Brightlands zijn in Limburg, in het hart van de technologiedriehoek Eindhoven-Leuven-Aken, vier campussen actief. 

Naast die in Venlo legt een campus in Geleen de focus op chemie, die in Heerlen concentreert zich op data, kunstmatige intell igentie 

en blockchain en Maastricht is gespecialiseerd in geneeskunde en gezondheid(szorg). Op de vier campussen zijn een kleine 300 

bedrijven actief. 

 

 

Eerste stappen Regio Deals gezet (20 september 2019) 

Bron: website Rijksoverheid, Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/20/eerste-stappen-regio-deals-gezet   

Ruim een jaar na het afsluiten van de eerste Regio Deals zijn in verschillende regio’s de eerste stappen gezet op het gebied 

van kwaliteit van leven, leefomgeving en versterking van de economie. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan de Tweede Kamer. 

Met de Regio Deals pakt het kabinet samen met de regio’s opgaven aan die het perspectief van burgers en bedrijven moeten 

versterken en de brede welvaart in de regio verbeteren. 

 

Een sterke samenleving begint in de regio. Om een impuls te geven aan verschillende gebieden in Nederland stelde het kabinet vanuit 

het Regeerakkoord 950 miljoen beschikbaar voor de jaren 2018 – 2022. Na een selectie van voorstellen zijn regio’s aan de slag 

gegaan met lokale opgaven op het gebied van bijvoorbeeld wonen, veiligheid, werken, leren en recreëren. Met een gebiedsgerichte 

aanpak slaan overheden, bedrijven, bewoners en betrokken organisaties de handen ineen om de problematiek aan te pakken op een 

manier die past bij die regio. Het versterken van de regio kan het beste gedaan worden door mensen die daar ook leven en werken. 

In een aantal regio’s merken bewoners al het een en ander van de gemaakte afspraken. In Rotterdam-Zuid wordt 260 miljoen 

geïnvesteerd in onder andere werk, wonen en de verbetering van ontwikkelkansen voor kinderen. Zo gaan kinderen vanaf dit 

schooljaar op 30 scholen in de wijken Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis, Bloemhof, Tarwewijk, Carnisse en Oud-Charlois langer 

naar school om leerachterstanden weg te werken. 

 

Op 25 oktober, de dag dat de Slag om de Schelde herdacht wordt, opent in Zeeland het vernieuwde bevrijdingsmuseum. Dit 

bevrijdingsmuseum is na de verbouwing de grootste culturele instelling van Zeeland, waar meer dan 100 vrijwilligers zich voor inzetten. 

Het museum is een ontmoetingsplek, benadrukt de Zeeuwse identiteit en versterkt het culturele aanbod in de regio en daarmee de 

toeristische sector. 

 

https://fd.nl/ondernemen/1318163/basf-stapt-met-koop-nederlandse-isobionics-in-natuurlijke-geurtjes-en-smaken
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/20/eerste-stappen-regio-deals-gezet
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Het kabinet en de regio’s hebben deze zomer 11 nieuwe Regio Deals gesloten, die inmiddels gestart zijn met de uitvoering. De 

aanmelding voor de volgende tranche Regio Deals is geopend: voorstellen kunnen tot 1 december aangemeld worden bij RVO.nl. Na 

sluiting van de inschrijftermijn besluit het kabinet welke voorstellen uitgewerkt worden tot een Regio Deal.  

 

Documenten 

Kamerbrief over voortgang uitvoering Regio Envelop 2018/2019: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/20/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-regio-envelop-20182019  

 

 

Samenwerking met universiteiten kan mkb-bedrijven stimuleren tot innovatie (19 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

In principe kan samenwerking met een universiteit gunstig zijn voor elk type klein of middelgroot bedrijf, ongeacht de sector 

en ongeacht hun productiviteit voorafgaand aan de samenwerking. Dat laat onderzoek van het Britse Enterprise Research Centre 

(ERC) zien. Beleidsmakers die samenwerking tussen mkb-bedrijven en universiteiten willen bevorderen, zouden zich vooral moeten 

richten op familiebedrijven, bedrijven met weinig personeel en bedrijven met een ‘gesloten’ bedrijfscultuur. 

Rapport ERC: https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/ERC-ResPap78-JohnstonProkop.pdf  

Samenvatting Rapport: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/dribkbarblaibquzs3r7v4fjtq  

Beleidsbrief ERC: https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/ERC-ResPap78-Policy-Briefing-

JohnstonProkop.pdf  

 

 

Incubatoren dragen bij aan prestaties startups (19 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

Nederland telt ruim 65 bedrijfsincubatoren. Dat is een goede zaak, blijkt uit onderzoek van de nieuwe AWTI-raadsadviseur 

Chris Eveleens. Hij promoveerde afgelopen week aan de Universiteit Utrecht op de bijdrage die incubatoren leveren aan de prestaties 

van start-ups. Incubatoren blijken vooral succesvol als ze niet alleen faciliteiten bieden die start-ups nodig hebben, zoals kantoorruimte 

en juridisch advies, maar de jonge ondernemers tegelijkertijd ook spiegels voorhouden, bijvoorbeeld als ze een verkeerd 

businessmodel hanteren. 

Nieuwsbericht Universiteit Utrecht: https://www.uu.nl/nieuws/incubators-zorgen-voor-effectievere-veranderprocessen-bij-startups   

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/20/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-regio-envelop-20182019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/20/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-regio-envelop-20182019
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/09/20/kamerbrief-over-de-voortgang-uitvoering-regio-envelop-20182019
https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/ERC-ResPap78-JohnstonProkop.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/dribkbarblaibquzs3r7v4fjtq
https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/ERC-ResPap78-Policy-Briefing-JohnstonProkop.pdf
https://www.enterpriseresearch.ac.uk/wp-content/uploads/2019/09/ERC-ResPap78-Policy-Briefing-JohnstonProkop.pdf
https://www.uu.nl/nieuws/incubators-zorgen-voor-effectievere-veranderprocessen-bij-startups
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EU R&D and innovation policy 

Reacties op voorstel nieuw portfolio Europese Commissie (26 september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 39 

 
In de plannen van de nieuwe Commissie-Von der Leyen zal er één supercommissaris voor onderwijs, onderzoek en innovatie 

komen. Wat vinden de verschillende belanghebbenden van de aangekondigde voorstellen? Neth-ER neemt enkele reacties 

met u door. 

 

Reacties op nieuwe portfolio 

In de aanstaande Commissie-Von der Leyen worden de kennisdomeinen onderwijs, onderzoek en innovatie samengevoegd binnen het 

nieuwe portfolio Innovation and Youth, dat onder commissaris Mariya Gabriel komt te vallen. De nieuwe indeling moet volgens de 

Commissie voor meer samenhang binnen de domeinen zorgen. Hoewel het voorstel over het algemeen positief wordt onthaald, zorgt 

het bij enkele stakeholders toch voor gemengde gevoelens. 

 

Reactie Lifelong Learning Platform  

Het Lifelong Learning Platform (LLLP) maakt zich in haar reaction paper http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/09/LLLP-

Reaction-to-new-Commissioners-Sept-2019.pdf  zorgen over de ontkoppeling tussen vaardigheden en onderwijs. Deze komen 

namelijk, net als volwassenenonderwijs, onder het portfolio Jobs te vallen. De portefeuille Protecting our European Way of Life is dan 

weer verantwoordelijk voor de bescherming van de Europese waarden binnen het onderwijs. Het LLLP is van mening dat onderwijs 

onder één apart portefeuille hoort te vallen. Bovendien is het platform bang dat onderwijs almaar meer onderschikt wordt gemaakt aan 

innovatie en economische wensen. Het  vreest dat op deze manier de sociale dimensie van onderwijs wordt vergeten. 

 

Reactie European University Association 

De European University Association (EUA) geeft in haar position paper https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-

welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-and-innovation.html aan juist blij te zijn met een portefeuille waar onderwijs, 

innovatie en jeugd samen komen. Zij meent dat dit ten goede zal komen aan de gehele kennisdriehoek, waarbij één commissaris zowel 

de sterktes van de afzonderlijke pijlers beter zal kunnen identificeren, alsook ze onderling beter met elkaar zal kunnen 

verbinden. Verder geeft het EUA aan blij te zijn dat de thema’s digitalisering en klimaat op het niveau van een vice-president zullen 

worden behandeld – en hiermee dus hoog op de prioriteitenlijst van de Commissie lijken te staan.  

 

Reactie The Guild  

Belangenorganisatie voor onderzoeksintensieve universiteiten The Guild geeft in een open brief https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/open%20brief aan tevreden te zijn met deze ontwikkelingen. Daarnaast sluit The Guild zich aan bij het statement van 

de President van het Europese Parlement om het woord 'research' toe te voegen aan de naam van het portefuille Innovation and 

Youth. Ten slotte roept de belangenorganisatie de Commissie op om innovatie en onderzoek als basis principe te gebruiken voor alle 

portefuilles.   

 

Open brief wetenschappelijke wereld 

Al bijna 9000 vooraanstaande organisaties en wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, hebben een open brief 

https://indico.uis.no/event/5/overview  ondertekend waarin de nieuwe Commissie wordt opgeroepen de woorden ‘research’ en 

‘education’ toe te voegen aan de naamgeving van het portfolio Innovation and Youth. Volgens de brief doet de voorgestelde naam geen 

recht aan de waarde van kennisontwikkeling, waar de woorden ‘research’ en ‘education’ naar verwijzen.  

 

Context 

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/09/LLLP-Reaction-to-new-Commissioners-Sept-2019.pdf
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/09/LLLP-Reaction-to-new-Commissioners-Sept-2019.pdf
https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-and-innovation.html
https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-and-innovation.html
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/open%20brief
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/open%20brief
https://indico.uis.no/event/5/overview
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Op dinsdag 10 september heeft Ursula Von der Leyen haar lijst met kandidaat-commissarissen gepresenteerd. Deze moet nog steeds 

goedgekeurd worden door zowel de Raad als het Europees Parlement. De hoorzittingen van het Europees Parlement zullen 

plaatsvinden tussen 30 september en 8 oktober. Als de commissie wordt goedgekeurd zal ze aantreden op 1 november 2019. 

 

Meer informatie:  

Publicatie LLLP http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/09/LLLP-Reaction-to-new-Commissioners-Sept-2019.pdf: Ursula, 

where did you hide education? 

Publicatie EUA https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-

and-innovation.html  Open letter to new Commission: EUA welcomes coordinated approach to education, research and innovation 

Publicatie The Guild https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-mariya-gabriel.html: Open letter to Commissioner-designate 

Mariya Gabriel 

Open brief wetenschappelijke wereld https://indico.uis.no/event/5/overview: New EU Commissioners Open Letter 

 

 

Europees cohesiebeleid moet beter om innovatie te bevorderen (26 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

Het Europese cohesiebeleid is onvoldoende effectief om innovatie in achterblijvende regio’s te bevorderen. Volgens een 

beleidsbrief van de Duitse Bertelsmann Stiftung moeten onderzoekspartnerschappen en lokale bestuurscapaciteiten worden verbeterd 

om het potentieel van financiering uit het European Regional Development Fund (ERDF) te benutten. 

Nieuwsbericht Bertelsmann Stiftung: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/repair-and-prepare-strengthening-

europe/project-news/eu-cohesion-policy/  

Beleidsbrief Bertelsmann Stiftung: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Policy_Brief_Cohesion_2019_ENG.pdf  

 

 

EU-ministers Onderzoek en Industrie willen meer geld voor r&d (26 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

De ministers van Onderzoek en Industrie uit de EU komen deze week in Brussel bijeen om een langetermijnstrategie voor 

duurzame groei te bespreken. Ze zijn vastbesloten om een nieuwe impuls te geven aan de 3%-doelstelling voor r&d-uitgaven. 

Hiervoor zouden “extra investeringen” moeten worden gedaan op Europees en nationaal niveau. De European University Association 

riep afgelopen week Europese politici wederom op om zich hard te maken voor hogere uitgaven aan onderzoek en innovatie. 

Nieuwsbericht Research Europe: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383298  

Rapport Fins Voorzitterschap: https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383298  

Nieuwsbericht EUA: https://eua.eu/resources/news/392-eua-calls-on-the-european-parliament-to-defend-eu-investment-in-r-i-in-

2020.html  

 

 

Open brief aan nieuwe parlementscommissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (26 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

De organisatie van Europese onderzoeksintensieve universiteiten The Guild heeft een open brief gestuurd aan de net benoemde leden 

de commissie ITRE van het Europees Parlement. Deze beschrijft de prioriteiten die deze commissie zou moeten stellen voor onderzoek 

en innovatie. The Guild pleit onder andere voor meer geld en een goede balans tussen de uitgaven voor deze twee beleidsvelden. 

Open Brief The Guild: https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html  

 

 

Grote bedrijven in Europa willen hoge prioriteit voor onderzoek en innovatie (19 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

In de nieuwe Europese beleidscyclus moeten onderzoek en innovatie hoge prioriteit krijgen, meent Business Europe, de 

belangenorganisatie van grote bedrijven in Europa. Daarbij zou de EU vier prioriteiten moeten stellen: meer en slimme publieke 

investeringen, regulering die past bij innovatie, vaardige mensen opleiden en meer en betere onderzoeksinfrastructuren voor 

samenwerking binnen de EU. In een ander rapport stelt Business Europa dat de dat EU hoge prioriteit zou moeten geven aan een 

solide systeem van intellectueel eigendom. In Londen kwamen de hoofden van de Europese en Amerikaanse organisaties voor 

intellectueel eigendom bijeen om te praten over het wereldwijde IP-systeem. Het Britse Intellectual Property Office (IPO) doet verslag. 

Nieuwsbericht Business Europe – 1: https://www.businesseurope.eu/publications/research-and-innovation-new-european-political-

cycle  

Rapport Business Europe – 1: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-

09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdfhttps://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/medi

a/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf  

Nieuwsbericht Business Europe – 2: https://www.businesseurope.eu/publications/solid-intellectual-property-system-key-eu-business  

Rapport Business Europe – 2: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/september_2019_-

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/09/LLLP-Reaction-to-new-Commissioners-Sept-2019.pdf
https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-and-innovation.html
https://eua.eu/news/383:proposal-for-new-commission-eua-welcomes-coordinated-approach-to-education,-research-and-innovation.html
https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-mariya-gabriel.html
https://indico.uis.no/event/5/overview
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/repair-and-prepare-strengthening-europe/project-news/eu-cohesion-policy/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/repair-and-prepare-strengthening-europe/project-news/eu-cohesion-policy/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Policy_Brief_Cohesion_2019_ENG.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Policy_Brief_Cohesion_2019_ENG.pdf
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383298
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383298
https://eua.eu/resources/news/392-eua-calls-on-the-european-parliament-to-defend-eu-investment-in-r-i-in-2020.html
https://eua.eu/resources/news/392-eua-calls-on-the-european-parliament-to-defend-eu-investment-in-r-i-in-2020.html
https://www.the-guild.eu/news/2019/open-letter-to-itre-committee-members.html
https://www.businesseurope.eu/publications/research-and-innovation-new-european-political-cycle
https://www.businesseurope.eu/publications/research-and-innovation-new-european-political-cycle
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdfhttps:/www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdfhttps:/www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdfhttps:/www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/iaco/2019-09-09_position_paper_research_and_innovation_in_the_new_eu_political_cycle.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/solid-intellectual-property-system-key-eu-business
https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/september_2019_-_intellectual_property_priorities.pdf
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_intellectual_property_priorities.pdf  

Artikel IPO: https://www.gov.uk/government/news/heads-of-ipo-epo-and-uspto-discuss-global-patents-system  

 

 

Adviezen voor Horizon Europe: meer geld, meer samenwerking en meer impact (19 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

De Europese Commissie (EC) werkt aan een strategisch plan voor de eerste vier jaar van Horizon Europe, het volgende 

onderzoeksprogramma van de EU. Momenteel loopt een consultatie over dit onderwerp. Science|Business heeft hierop gereageerd 

met een rapport dat dieper ingaat op de manier waarop het programma meer impact zou kunnen bewerkstelligen. Een groep van 93 

organisaties uit de onderzoeks- en innovatiesector, waaronder EARTO, heeft ook een reactie gegeven, met standpunten als: 

vasthouden aan excellentie, meer geld voor het programma en meer ruimte voor grensoverschrijdende samenwerking. De deadline van 

de consultatie werd vorige week verlengd van 15 september tot 4 oktober 2019. 

Nieuwsbericht en rapport Science|Business: https://sciencebusiness.net/report/12-milestones-horizon-europe  (e-mailadres 

verplicht) 

Nieuwsbericht EARTO: https://www.earto.eu/93-european-associations-call-for-an-ambitious-horizon-europe-programme/  

Joint Statement: https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Joint-Statement-for-an-Ambitous-Horizon-Europe-Programme.pdf  

 

 

 

  

https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/september_2019_-_intellectual_property_priorities.pdf
https://www.gov.uk/government/news/heads-of-ipo-epo-and-uspto-discuss-global-patents-system
https://sciencebusiness.net/report/12-milestones-horizon-europe
https://www.earto.eu/93-european-associations-call-for-an-ambitious-horizon-europe-programme/
https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Joint-Statement-for-an-Ambitous-Horizon-Europe-Programme.pdf
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National R&D and innovation policy news 

 

 

Bij VVD'er Johan Remkes staat de natuur op één (26 september 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 26 september 2019  

In het kort 

De verwachting was groot dat de commissie-Remkes met oplossingen zou komen voor een snelle uitweg uit de stikstofcrisis. 

Maar de stikstofimpasse is 'te complex', aldus Remkes. Een situatie die politici zelf hebben veroorzaakt. 

Niet de natuur maar de economische groei speelde jarenlang de hoofdrol in de Haagse besluitvormingsmachine. 

Ondernemers, bouwers, politici, boeren: allemaal vestigden zij hun hoop op VVD-boegbeeld Johan Remkes. Een adviescommissie 

onder zijn leiding moest een snelle uitweg bieden uit de stikstofcrisis. De vergunningverlening ligt immers al veel te lang stil, is de 

communis opinio. Nederland moet snel weer huizen kunnen bouwen, wegen verbreden en windparken aanleggen. 

 

Advies commissie-Remkes.pdf  

https://fd-binary-external-prod.imgix.net/1yA8husIJM8l-YRhVinT628EBGA.pdf?dl=Advies+commissie-Remkes.pdf.pdf  

 

De teleurstelling bij het bedrijfsleven was woensdag dan ook groot toen Remkes even na half zes in een volgepakt zaaltje in 

perscentrum Nieuwspoort zijn advies presenteerde. Politici van CDA en VVD reageerden zuinigjes. 

De 'hooggespannen verwachtingen' zijn begrijpelijk, maar het is niet realistisch dat met dit advies de vergunningverlening vanaf 

volgende maand weer volledig op gang komt, concludeerde de commissie. Daarvoor is de stikstofimpasse 'te complex'. Onheil dat 

politici over zichzelf hebben afgeroepen, dicteerde Remkes.  

 

Verrassing 

Zijn rapport leest als een lange aanklacht tegen de ondergeschikte rol die de natuur jarenlang speelde in de Haagse 

besluitvormingsmachine, ten gunste van economische groei. Maar die tijden zijn wat Remkes betreft voorbij.  

Beschermde natuurgebieden zijn door een te hoge neerslag van stikstofverbindingen 'er slecht aan toe', schrijft de commissie. De 

bodem verzuurt, de balans van voedingsstoffen in de bodem is ontwricht en de biodiversiteit staat onder druk.  

Dat de Raad van State afgelopen mei een streep zette door de Nederlandse stikstofaanpak kon voor het kabinet dan ook onmogelijk 

als een verrassing zijn gekomen, stelde Remkes. 'Allerlei experts' hadden hiervoor al jarenlang gewaarschuwd. 

Allereerst zijn daarom 'drastische maatregelen' nodig om de stikstofuitstoot fors te verminderen en te werken aan 'geloofwaardig 

natuurherstel', meent de commissie. 'Juridische trucs en listen' om maar weer snel te kunnen bouwen, zijn uitgesloten.  

 

Onteigening 

Het kabinet stelde afgelopen zomer in allerijl de commissie-Remkes in. Zij moest oplossingen aandragen voor het stikstofprobleem, 

waardoor ongeveer 18.000 bouwprojecten op de tocht staan. Van de aanleg van windparken tot de opening van Lelystad Airport en het 

onderhoud aan de Afsluitdijk. 

De politiek staat nu voor ingrijpende keuzes, die in de regeringscoalitie pijn gaan doen. Zo ontkomt Rutte III er niet aan de veestapel 

verder in te krimpen. Een gevoelig punt voor CDA en ChristenUnie, partijen met een grote boerenachterban.  

 
Remkes adviseert om veehouders uit te kopen die veel ammoniak uitstoten en dicht bij kwetsbare natuurgebieden gevestigd zijn.  Hij 

hoopt dat boeren vrijwillig willen meewerken aan deze sanering, maar sluit dwang niet uit. 'Onteigening' moet 'juridisch mogelijk' zijn, 

staat in het rapport. 'Zo heb je altijd een instrument achter de hand als het op vrijwillige basis niet lukt.' 

Ook pleit de commissie voor een verlaging van de maximumsnelheid op wegen in de buurt van kwetsbare natuur, een gevoelig punt 

voor autopartij VVD. 

https://wageningenur4-my.sharepoint.com/personal/peter_jongebloed_wur_nl/Documents/Advies%20commissie-Remkes.pdf%20https:/fd-binary-external-prod.imgix.net/1yA8husIJM8l-YRhVinT628EBGA.pdf?dl=Advies+commissie-Remkes.pdf.pdf
https://wageningenur4-my.sharepoint.com/personal/peter_jongebloed_wur_nl/Documents/Advies%20commissie-Remkes.pdf%20https:/fd-binary-external-prod.imgix.net/1yA8husIJM8l-YRhVinT628EBGA.pdf?dl=Advies+commissie-Remkes.pdf.pdf
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Natuurherstel 

Het hoe en wat van veel maatregelen is nog niet duidelijk — waar gaat de snelheid omlaag en hoeveel boeren moeten worden 

uitgekocht? — maar Remkes plaatst wel direct een kanttekening. Als het aan de commissie ligt mag slechts een deel van de 

gerealiseerde stikstofreductie worden ingezet worden voor uitgifte van nieuwe bouwvergunningen. Dat geeft de natuur de kans zich te 

herstellen. 

Voor de zomer van 2020 komt de commissie met voorstellen voor een geheel nieuw stikstofbeleid. Dan kijkt zij ook naar de 

bijdrage die andere sectoren kunnen leveren, waaronder de luchtvaart. Nog zo'n gevoelig onderwerp binnen de 

regeringscoalitie. Politiek Den Haag is nog lang niet af van Johan Remkes. 

 

 

Waar komt die nieuwe bezuiniging op het hoger onderwijs vandaan? (26 september 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

Het kabinet kondigde vorige week een bezuiniging van 226 miljoen euro aan op het hoger onderwijs. Dat bedrag moet het in de 

verre toekomst inleveren, omdat studenten geen hogere rente op studieschulden gaan betalen. Een artikel van HOP / Ad Valvas geeft 

hier een uitleg over. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en DeGoedeZaak zijn een campagne tegen de bezuiniging gestart. 

Artikel HOP / Ad Valvas: https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hoe-komt-dit-kabinet-erbij-op-het-hoger-onderwijs-te-bezuinigen  

Campagne LSVb / DeGoedeZaak: https://actie.degoedezaak.org/petitions/schrap-onmiddellijk-de-bezuiniging-op-hoger-onderwijs  

 

 

Minder studentenstops bij technische universiteiten (26 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

De TU Eindhoven en Wageningen University schrappen of verruimen hun numerus fixus. Ze hebben meer speling dankzij de 

investeringen in bètatechniek. De TU/e schrapt de numerus fixus voor technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde en biomedische 

technologie / medische wetenschappen. Bij drie opleidingen van de TU/e blijft de numerus fixus bestaan, maar zijn meer studenten 

welkom dan dit jaar: bouwkunde, technische informatica en industrial design. Wageningen heeft op alle richtingen de numerus fixus 

afgeschaft. 

Nieuwsbericht TU Delta: https://www.delta.tudelft.nl/article/minder-studentenstops-bij-technische-universiteiten  

Nieuwsbericht TU/e: https://www.tue.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/17-09-2019-tu-eindhoven-schaft-drie-numerus-fixus-af-na-toezegging-

in-rijksbegroting/#top  

 

 

Drie nieuwe Nationale Iconen (26 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

Innovaties van Inreda Diabetic, Ioniqa en Hiber zijn de nieuwe Nationale Iconen. Het gaat om een kunstalvleesklier voor mensen 

met diabetes, een techniek voor het oneindig hergebruiken van plastic PET-afval en een satellietnetwerk waardoor het Internet of 

Things (IoT) overal ter wereld te gebruiken is. Het kabinet gaat de jonge bedrijven de komende drie jaar helpen om hun ambities waar 

te maken. De bekendmaking van de drie nieuwe Nationale Iconen vond plaats in het tv-programma De Wereld Draait Door (DWDD). 

Nieuwsbericht RVO: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/innovaties-van-inreda-diabetic-ioniqa-en-hiber-zijn-de-nieuwe-nationale-iconen  

Website Nationale Iconen: https://www.nationaleiconen.nl/  

Uitzending DWDD: https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/694515  

 

 

24 miljoen voor samenwerking wetenschap en investeerders (26 september 2019) 

Bron: Website Rijksoverheid Actueel Nieuws https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/26/24-miljoen-voor-

samenwerking-wetenschap-en-investeerders  

Minister Van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Keijzer (EZK) trekken € 24 miljoen uit om kennis uit onderzoek beter 

naar de samenleving en markt te brengen. Hiermee worden investeerders gestimuleerd om geld te steken in start-ups die 

gebruik maken van kennis van onderzoeksorganisaties. Het geld komt uit de subsidieregeling Thematische Technology 

Transfer (TTT) en wordt verdeeld over drie consortia van onderzoeksorganisaties en durfinvesteerders. De consortia rond de 

thema’s regeneratieve geneeskunde, smart systems en circulaire oplossingen krijgen ieder € 8 miljoen. 

 

RegMedXB/Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een consortium voor regeneratieve geneeskunde, krijgt € 8 miljoen. RegMedXB 

stimuleert internationale, multidisciplinaire onderzoekssamenwerking om bijvoorbeeld uit menselijk materiaal nieren, een hart en 

gewrichten te maken. In het consortium zitten universiteiten, academische medische centra, gezondheidsfondsen, overheden en 

private partijen. Investeerder BioGeneration Ventures steunt hen. 

 

De technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) en TNO krijgen samen € 16 miljoen.  

• Daarvan is € 8 miljoen bedoeld voor hun consortium met Innovation Industries dat werkt aan ‘smart systems’ in bijvoorbeeld 

auto’s, robots voor thuis toepassingen en productie van voedsel.  

• De andere € 8 miljoen gaat naar hun samenwerking met NBI Investors, voor optimaal (her-) gebruik van materialen en 

het gebruik van duurzame grondstoffen. 

 

https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/hoe-komt-dit-kabinet-erbij-op-het-hoger-onderwijs-te-bezuinigen
https://actie.degoedezaak.org/petitions/schrap-onmiddellijk-de-bezuiniging-op-hoger-onderwijs
https://www.delta.tudelft.nl/article/minder-studentenstops-bij-technische-universiteiten
https://www.tue.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/17-09-2019-tu-eindhoven-schaft-drie-numerus-fixus-af-na-toezegging-in-rijksbegroting/#top
https://www.tue.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/17-09-2019-tu-eindhoven-schaft-drie-numerus-fixus-af-na-toezegging-in-rijksbegroting/#top
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/innovaties-van-inreda-diabetic-ioniqa-en-hiber-zijn-de-nieuwe-nationale-iconen
https://www.nationaleiconen.nl/
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/694515
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/26/24-miljoen-voor-samenwerking-wetenschap-en-investeerders
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/26/24-miljoen-voor-samenwerking-wetenschap-en-investeerders
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De TTT-regeling komt uit de middelen van het Toekomstfonds en is bedoeld om onderzoeksorganisaties te helpen kennis te delen en 

voorziet kennis-startups van startkapitaal. 

 

Minister Van Engelshoven (OCW): “Met deze middelen stimuleren we dat de samenleving de vruchten plukt van de kennis van 

wetenschappers. De onderzoeksorganisaties  gaan de komende zes jaar samenwerken en gaan op zoek naar startups zodat met hun 

kennis producten en diensten worden ontwikkeld voor slimme, interactieve elektronica in bijvoorbeeld operatiekamers en voor 

maatschappelijke vraagstukken rond milieu.” 

 

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “De  TTT-regeling helpt hoogwaardige kennisbedrijven van de grond te krijgen die economisch belang 

koppelen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals oplossingen voor hart- en vaatziektes en een betere omgang met grondstoffen.” 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) hebben 

de consortia geselecteerd. 

 

 

Economendebat: innovatie, economie & maatschappelijke vooruitgang (26 september 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

Op verzoek van het ministerie van EZK heeft een aantal vooraanstaande Nederlandse economen zich gebogen over de vraag op welke 

wijze (investeren in) innovatie, technologie en kennis de toekomstige welvaartsgroei in Nederland kan versterken. Hun korte essays 

zullen de komende weken worden gepubliceerd door Me Judice. De aftrap is gegeven door Luc Soete (Universiteit Maastricht, UNU 

MERIT en voormalig raadslid van de AWTI). Hij schreef het artikel ‘Naar een nieuw Fonds Economische Structuurversterking’. Het 

tweede artikel is van Roel Beetsma en Raymond Gradus: ‘Condities voor een werkend fonds voor overheidsinvesteringen’. Het derde is 

van Matthijs Janssen, Marko Hekkert en Koen Frenken: ‘Missiegedreven innovatiebeleid: Twee vliegen in één klap?’. Er volgen nog 

meer artikelen. Een openbaar debat over het thema zal plaatsvinden op 30 oktober a.s. in Utrecht. 

Nieuwsbericht Me Judice: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/economendebat-innovatie-economie-maatschappelijke-vooruitgang  

Artikel Soete: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/naar-een-nieuw-fonds-economische-structuurversterking  

Artikel Beetsma / Gradus: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/condities-voor-een-werkend-fonds-voor-overheidsinvesteringen  

Artikel Janssen / Hekkert / Frenken: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/missiegedreven-innovatiebeleid-twee-vliegen-in-een-klap  

 

 

Dutch Food Week opent in Ede (25 september 2019) 

Bron: Nieuwsbrief Topsector Agri & Food nr. 48 

 
Op 5 oktober wordt de Dutch Food Week officieel geopend bij het World Food Center in Ede. Dit jaar is het thema “Wat eten we?”. 

Tijdens de aftrap wordt ook de tentoonstelling van de Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der Burg geopend. Van der Burg 

portretteerde de bewoners van een studentenhuis, een boerengezin en andere families tijdens het avondeten aan de keukentafel. 

Dutch Food Week is hét nationale podium waar voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. Tijdens Dutch Food Week, dit 

jaar van 5 t/m 18 oktober, delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en 

tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten iedereen zien hoe zij 

werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van ons voedsel. 

Meer informatie: https://dutchfoodweek.nl/  

 

 

'Veestapel moet kleiner en maximumsnelheid lager vanwege stikstofcrisis' (23 september 

2019) 

Bron: Financieele dagblad 23 september 2019  

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/economendebat-innovatie-economie-maatschappelijke-vooruitgang
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/naar-een-nieuw-fonds-economische-structuurversterking
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/condities-voor-een-werkend-fonds-voor-overheidsinvesteringen
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/missiegedreven-innovatiebeleid-twee-vliegen-in-een-klap
https://dutchfoodweek.nl/
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Het kabinet moet de veestapel verkleinen en de maximumsnelheid op wegen verlagen. Dat zijn volgens het AD de maatregelen 

die oud-minister Johan Remkes het kabinet woensdag zal aanbevelen. Remkes leidt een commissie die oplossingen moet vinden 

voor bijna 18.000 vastgelopen bouwprojecten. Ze liggen stil sinds de Raad van State in mei een streep zette door het Nederlandse 

beleid om verhoging van de stikstofuitstoot die gepaard gaat met de bouw van een nieuwe woonwijk, weg of stal toe te staan zolang 

deze in de toekomst maar wordt gecompenseerd. Deze aanpak is volgens het rechtscollege in strijd met Europese regels.  

 

De schade bedraagt naar schatting €14 mrd. De maatregelen van de commissie moeten ervoor zorgen dat bouw- en andere projecten 

die nu stilliggen, op korte termijn kunnen worden hervat. Remkes zou volgens het AD het kabinet oproepen om een pakket met 

noodmaatregelen door te voeren, met de meeste verwachte winst in de landbouw en het verkeer. In de landbouw is een forse 

inkrimping van de veestapel een mogelijke oplossing, zeker in de omgeving van natuurgebieden. Volgens onderzoeksinstituut RIVM is 

de landbouw, inclusief buitenlandse stikstof die in Nederland neerslaat, verantwoordelijk voor 42% van de stikstofdepositie.  

 

Door de maximumsnelheid op wegen te verlagen, neemt de uitstoot van stikstofoxiden direct af. Eerder deze maand maakte 

verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen al bekend dat de maximumsnelheid op drie snelwegen op de Veluwe https://fd.nl/economie-

politiek/1315274/maximumsnelheid-op-snelwegen-omlaag-door-stikstofuitspraak omlaag gaat van 130 naar 120 kilometer per uur 

vanwege de stikstofuitspraak. Ook een snelheidsverhoging op de A2 tussen knooppunt Holendrecht en Maarssen is van de baan. 

 

Natuurgebieden 

Het schrappen van natuurgebieden, om zo onder de stikstofregels uit te komen, sluit Remkes uit. Dat was een wens binnen zijn eigen 

partij en van werkgeversorganisatie VNO-NCW en boerenbelangenbehartiger LTO. Ook de maximumsnelheid van 130 kilometer per 

uur was een VVD-stokpaardje.  

 

Landbouwminister Carola Schouten probeerde eerder deze maand de vergunningverlening voor kleine bouwprojecten weer op gang te 

brengen, door een rekenmodule https://fd.nl/economie-politiek/1316830/kabinet-neemt-eerste-stap-uit-stikstokimpasse uit te brengen 

die de stikstofuitstoot van een project meet. Maar voor de grote projecten die nu stilliggen, erkende Schouten geen directe oplossing te 

hebben. Hiervoor richt het kabinet zijn hoop op de suggesties van het adviescollege dat oplossingen zoekt voor dat 'complexe 

vraagstuk' . 

Het kabinet neemt een week de tijd om te reageren op het advies van de commissie-Remkes. Het adviescollege heeft naar 

verwachting nog acht maanden nodig om met een structurele aanpak voor het stikstofprobleem te komen.  

 

 

EU-budget moet komende jaren flink inspelen op toename budget voor innovatie (20 

september 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 38 

 
De Nederlandse regering moet tijdens de onderhandelingen over het EU-budget van 2021-2027 een prioriteit maken van het 

stimuleren van onderzoek & innovatie. Hiertoe roept de Kenniscoalitie op in een open brief aan de Nederlandse regering. Zij 

stelt dat minstens 120 miljard noodzakelijk is als Nederland haar concurrentiekracht tegenover de Verenigde Staten en China 

wil behouden. 

 

Nederlandse regering speelt bepalende rol 

Nederland moet tijdens de onderhandelingen over het EU-budget van 2021-2027 vol inzetten op onderzoek & innovatie, aldus de 

Kenniscoalitie. Zij schrijft in een brief http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-

2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf  aan de Nederlandse overheid dat diens 

inzet tijdens de onderhandelingen zowel direct als indirect bepalend is voor het totaalbedrag dat de EU zal uitgeven aan programma’s 

als Horizon Europe. Een grote rol voor onderzoek & innovatie in het nieuwe EU-budget is nodig voor economische groei en om de 

ontwikkelingen in de VS en China bij te kunnen benen. Om dit verwezenlijken moet er volgens de Kenniscoalitie minstens 120 miljard 

euro naar programma’s die onderzoek & innovatie stimuleren. 

 

Waak voor euroscepticisme   

De Kenniscoalitie uit in de brief haar zorgen over de toegenomen euro-sceptische houding binnen de EU. Zij is bang dat lidstaten 

traditionele beleidsterreinen als het landbouwbeleid willen beschermen, terwijl er juist een modernisering nodig is van het EU-budget. 

Deze houding zou er toe kunnen leiden dat er minder geld zou gaan naar programma’s als Horizon Europe.  

https://fd.nl/economie-politiek/1315274/maximumsnelheid-op-snelwegen-omlaag-door-stikstofuitspraak
https://fd.nl/economie-politiek/1315274/maximumsnelheid-op-snelwegen-omlaag-door-stikstofuitspraak
https://fd.nl/economie-politiek/1316830/kabinet-neemt-eerste-stap-uit-stikstokimpasse
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
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Context 

De Kenniscoalitie bestaat uit de VSNU, VH, NFU, KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en TNO. De Kenniscoalitie 

vertegenwoordigt de kennisinstellingen en het bedrijfsleven van Nederland. De onderhandelingen over het meerjarig financieel kader 

zullen in oktober onder leiding van het Fins voorzitterschap van start gaan. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Kenniscoalitie http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-

2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf: Brief Kenniscoalitie 

Publicatie KNAW https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie: 'EU-budget moet 

komende jaren vol inzetten op innovatie' 

Publicatie VSNU https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/528-eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-

innovatie.html: 'EU-budget moet komende jaren vol inzetten op innovatie' 

 

 

VSNU publiceert agenda ‘kennis voor onze toekomst’ (19 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

De Nederlandse universiteiten hebben in VSNU-verband een agenda ‘kennis voor de toekomst’ gepresenteerd. Ze willen een 

nog grotere rol spelen in het zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Daarnaast formuleren ze ambities en 

acties gericht op, onder meer, leven lang ontwikkelen, het terugdringen van tekorten op de arbeidsmarkt, het toegankelijk houden van 

het onderwijs en het vergroten van de impact van wetenschappelijke kennis. 

Nieuwsbericht VSNU: https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/532-vsnu-publiceert-agenda-kennis-voor-onze-

toekomst.html  

Publicatie VSNU: https://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Visiestuk_VSNU.pdf  

 

 

Kabinet kondigt investeringsfonds r&d aan, maar bezuinigt op hoger onderwijs (19 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

Het kabinet wil investeren in kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, zei koning Willem-Alexander in de troonrede. Dit 

moet het fundament onder de Nederlandse economie sterker maken. Op de rijksbegroting is echter nog niets van dit voornemen te 

merken, ziet HOP / DUB. Dat klopt, omdat plannen zoals die voor een investeringsfonds voor ‘kennisontwikkeling, research & 

development, innovatie en infrastructuur’ nog moet worden uitgewerkt. Eerder aangekondigde efficiencykortingen c.q. bezuinigingen op 

het hoger onderwijs gaan gewoon door. Er komt zelfs een extra korting van 226 miljoen, met als aanleiding dat de renteverhoging op 

het studievoorschot niet doorgaat. VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg noemt deze maatregel “onbegrijpelijk”. Ook de Vereniging 

Hogescholen is niet te spreken over “de harde bezuiniging” op het hoger onderwijs. 

Nieuwsbericht Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/prinsjesdag-2019-investeren-in-groei-voor-

robuuste-economie  

Troonrede: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/toespraken/2019/09/17/troonrede-prinsjesdag-2019  

Miljoenennota en Rijksbegroting 

Nieuwsbericht HOP / UToday: https://www.utoday.nl/news/67366/koning-noemt-innovatie-en-lerarentekort-in-troonrede  

Nieuwsbericht HOP / DUB: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/van-engelshoven-tovert-geen-konijn-uit-hoge-hoed  

Nieuwsbericht ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/09/ocw-moet-wederom-bezuinigen/  

Reactie VSNU: https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/533-reactie-vsnu-op-prinsjesdag-positief-over-nadruk-op-kennis-met-

investeringsfonds-onverwachte-bezuiniging-op-hoger-onderwijs-in-de-toekomst.html  

Reactie Vereniging Hogescholen: https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/investeren-in-professionals-voor-

morgen-blijft-uit  

 

 

Kamerbrief hoofdlijnen nieuwe Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek (19 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19  september 2019  

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) beschrijft in een brief aan de Tweede Kamer de hoofdlijnen van de komende 

Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In deze agenda wil ze, samen met het veld, vier ambities uitwerken naar 

concrete acties: toegankelijk hoger onderwijs, waarin studentsucces centraal staat (1), ruimte voor hoger onderwijs dat voldoende 

flexibel is om op de behoeften van de student in te spelen (2), hoger onderwijs dat flexibel inspeelt op de snel veranderende behoeften 

van de samenleving en arbeidsmarkt (3), en hoger onderwijs dat internationaal gepositioneerd én regionaal verankerd is (4). De inhoud 

van de brief is onder andere een reactie op het AWTI-advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van juni 2019. Dat noemde het huidige 

stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek “niet toekomstbestendig”. Op basis van de Monitor Beleidsmaatregelen Hoger Onderwijs 

2018-2019 meent minister Van Engelshoven verder dat het afschaffen van de basisbeurs weinig problemen heeft veroorzaakt in het 

hoger onderwijs. Daar denken de studentenorganisaties anders over, meldt een bericht van HOP / Erasmus Magazine. 

Kamerbrief: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/53hrfo6izn76n3fuhx6wmekfjm  

AWTI-advies: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet   (juni 2019) 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-vraagt-Europese-leiders-vaart-te-maken-met-MFK-onderhandelingen
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
http://www.vsnu.nl/files/documenten/Onderhandelingen%20MFK%202021-2027%20Europese%20Unie%20_%20positie%20van%20onderzoek%20en%20innovatie.pdf
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/528-eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/528-eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/528-eu-budget-moet-komende-jaren-vol-inzetten-op-innovatie.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/532-vsnu-publiceert-agenda-kennis-voor-onze-toekomst.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/532-vsnu-publiceert-agenda-kennis-voor-onze-toekomst.html
https://vsnu.nl/files/documenten/Nieuwsberichten/Visiestuk_VSNU.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/prinsjesdag-2019-investeren-in-groei-voor-robuuste-economie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/17/prinsjesdag-2019-investeren-in-groei-voor-robuuste-economie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/documenten/toespraken/2019/09/17/troonrede-prinsjesdag-2019
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/3stpknbgfx7rji2a5xuvt6esbm
https://www.utoday.nl/news/67366/koning-noemt-innovatie-en-lerarentekort-in-troonrede
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/van-engelshoven-tovert-geen-konijn-uit-hoge-hoed
https://www.scienceguide.nl/2019/09/ocw-moet-wederom-bezuinigen/
https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/533-reactie-vsnu-op-prinsjesdag-positief-over-nadruk-op-kennis-met-investeringsfonds-onverwachte-bezuiniging-op-hoger-onderwijs-in-de-toekomst.html
https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/533-reactie-vsnu-op-prinsjesdag-positief-over-nadruk-op-kennis-met-investeringsfonds-onverwachte-bezuiniging-op-hoger-onderwijs-in-de-toekomst.html
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/investeren-in-professionals-voor-morgen-blijft-uit
https://www.vereniginghogescholen.nl/actueel/actualiteiten/investeren-in-professionals-voor-morgen-blijft-uit
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/53hrfo6izn76n3fuhx6wmekfjm
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet
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Monitorrapport: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/qcexrvf3q6jfaba4uxbxmfn7ge  

Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine: https://www.erasmusmagazine.nl/2019/09/17/leenstelsel-heeft-geen-negatief-effect-op-

toegankelijkheid-hoger-onderwijs/  

 

  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/qcexrvf3q6jfaba4uxbxmfn7ge
https://www.erasmusmagazine.nl/2019/09/17/leenstelsel-heeft-geen-negatief-effect-op-toegankelijkheid-hoger-onderwijs/
https://www.erasmusmagazine.nl/2019/09/17/leenstelsel-heeft-geen-negatief-effect-op-toegankelijkheid-hoger-onderwijs/
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Gobal innovation news 

De toekomst van universiteiten: van talentenmotoren tot technische geletterdheid (26 

september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

Op de University Industry Interaction Conference 2019, eind juni in Helsinki, stond de vraag centraal: Hoe ziet de universiteit 

van de toekomst eruit? Dat leverde veel verschillende antwoorden op, variërend van ‘talentmachines’ tot opleiders voor technische 

kennis en kunde. Uiteraard moeten universiteiten ondernemend zijn, samenwerken met partners over de grenzen heen en navigeren 

door steeds complexer internationaal, nationaal en regionaal beleid. In een ideale wereld zijn ze leider in een ‘ecosysteem van kennis’, 

van waaruit ze complexe vraagstukken aanpakken. Ze bieden gelijke kansen voor fatsoenlijk werk en kwaliteitsonderwijs, en zorgen 

voor veerkracht van steden en duurzame stedelijke ontwikkeling. 

Verslag UNU-MERIT: https://www.merit.unu.edu/what-does-the-future-hold-for-our-universities-from-talent-engines-to-tech-literacy/  

 

 

China: Bevorderen van innovatie en concurrentie doorslaggevend voor blijvende groei 

(26 september 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 26 september 2019  

China wordt vaak genoemd als innovatiemacht van de toekomst, maar zo goed gaat het nog niet. Een gezamenlijk rapport van 

het Chinese Development Research Center, het Chinese ministerie van Financiën en de Wereldbank Groep constateert dat de 

opmars hapert. Groei is alleen nog mogelijk als de overheid nieuwe impulsen geeft aan de productiviteit, hervormingen doorvoert in de 

economie en innovatie veel breder gaat stimuleren in de hele economie. 

Nieuwsbericht Wereldbank: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-

competition-are-key-to-chinas-future-growth  

Rapport: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-competition-are-key-to-

chinas-future-growth  

 

 

Golfregio richt zich op het verbouwen van eigen voedsel (24 september 2019) 

Bron: Nieuwsbrief voor Ondernemend Nederland 24 september 2019 

De Golfregio geldt als de grootste watergebruiker ter wereld en importeert 90% van zijn voedsel. De sectoren energie, water en voedsel 

bieden veel kansen aan Nederlandse ondernemers. Tjerk Opmeer, Directeur Internationale Programma’s bij RVO.nl praat erover bij 

BNR nieuwsradio, waarbij hij ook ingaat op de EXPO 2020 en de do’s-and-don’ts in deze regio. 

  

Beluister de uitzending: https://content.mailplus.nl/m11/links/rvo/nct35361872/qGxJFkfPyAa6rUg  

 

 

Positie Nederlandse universiteiten op THE Ranking opnieuw verslechterd (19 september 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 38 

 
De positie van Nederlandse universiteiten op de World University Rankings van Times Higher Education is opnieuw 

verslechterd ten opzichte van het jaar ervoor. In de ranking van 2020 zijn elf universiteiten opgenomen in de top 200, waar dat 

er vorig jaar nog twaalf waren en het jaar ervoor dertien. Wageningen University & Research is de hoogst genoteerde 

Nederlandse universiteit. 

https://www.merit.unu.edu/what-does-the-future-hold-for-our-universities-from-talent-engines-to-tech-literacy/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-competition-are-key-to-chinas-future-growth
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-competition-are-key-to-chinas-future-growth
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-competition-are-key-to-chinas-future-growth
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/09/17/promoting-innovation-and-market-competition-are-key-to-chinas-future-growth
https://content.mailplus.nl/m11/links/rvo/nct35361872/qGxJFkfPyAa6rUg
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Nederlandse universiteiten zakken naar lagere posities   

Vergeleken met vorig jaar doen Nederlandse universiteiten het internationaal gezien minder goed, zo valt af te leiden uit de publicatie 

https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced van de World University Rankings die 

afgelopen vrijdag is uitgebracht door Times Higher Education (THE). Dit jaar staan er elf universiteiten uit Nederland in de top 200, 

terwijl dat er vorig jaar nog twaalf waren en het jaar ervoor dertien. Van de in totaal dertien beoordeelde Nederlandse universiteiten 

doen er zes het slechter dan vorig jaar. Wageningen University & Research neemt met een plek op plaats 59 de positie als best 

beoordeelde Nederlandse universiteit over van de Technische Universiteit Delft, die van plaats 58 naar plaats 67 is gezakt. Verder is 

de positie van Britse universiteiten dit jaar opvallend. Terwijl er in 2016 nog 34 Britse universiteiten in de top 200 stonden zijn dat er in 

deze editie van de THE ranking nog maar 28. Achttien daarvan doen het slechter dan vorig jaar.  

 

Context 

De World University Rankings van Times Higher Education komt elk jaar uit. Er worden rond de 1400 universiteiten wereldwijd 

beoordeeld, die getoetst worden aan de hand van dertien indicatoren, zoals het aantal citaties en de mate van internationale 

onderzoekssamenwerking. De World University Rankings van THE is vergelijkbaar met de Shanghai Ranking, waarop Nederlandse 

universiteiten recentelijk een lichte opmars https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Verbetering-voor-Nederlandse-universiteiten-op-Shanghai-

Ranking  hebben gemaakt. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Times Higher Education https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced: 

THE World University Rankings 2020: results announced 

Publicatie THE World University Rankings 2020 https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats: World University Rankings 2020 

 

 

China verhoogt druk op Europa en VS in wereldranglijst universiteiten (19 september 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 19 september 2019  

China in het bijzonder, en Azië in het algemeen, zorgen voor steeds meer concurrentie voor Europa en de VS op de Times 

Higher Education (THE) World University Rankings 2020. Ook de BRICS-landen - Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika - 

hebben allemaal hun positie op deze ranglijst versterkt. Wageningen University is, voor het eerst, de hoogst genoteerde Nederlandse 

universiteit. In het algemeen hebben de Nederlandse universiteiten wat ingeleverd op de ranglijst. Samensteller van de lijst Phil Baty 

noemt die ontwikkeling “zorgwekkend”. Ons land heeft volgens hem serieuze hindernissen te overwinnen, met name op het gebied van 

toegankelijkheid voor buitenlandse studenten en academici. 

World University Rankings 2020: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-

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

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190912131138561  

Nieuwsbericht WUR: https://www.wur.nl/nl/nieuws/THE-Worldwide-Ranking-WUR-beste-van-Nederland-internationaal-59e.htm  

Nieuwsbericht HOP / DUB: https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/nederland-levert-op-ranglijst-times-higher-uu-zakt-%c3%a9%c3%a9n-plek  

 

 

OESO: Onderwijs moet beter aansluiten op veranderende arbeidsmarkt (19 september 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 38 

 
Onderwijssystemen moeten beter inspelen op veranderingen op de arbeidsmarkt, zo stelt de OESO in haar jaarlijkse rapport 

Education at a Glance. Er is met name groeiende behoefte aan mensen met technische vaardigheden. Meer waardering voor 

het beroepsonderwijs en meer nadruk op een Leven Lang Leren kunnen oplossingen bieden om het onderwijs en de 

arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.   

 

Onderwijs moet inspelen op vraag vanuit arbeidsmarkt 

https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Verbetering-voor-Nederlandse-universiteiten-op-Shanghai-Ranking
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Verbetering-voor-Nederlandse-universiteiten-op-Shanghai-Ranking
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced
https://www.timeshighereducation.com/news/world-university-rankings-2020-results-announced
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
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190912131138561
https://www.wur.nl/nl/nieuws/THE-Worldwide-Ranking-WUR-beste-van-Nederland-internationaal-59e.htm
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/nederland-levert-op-ranglijst-times-higher-uu-zakt-%c3%a9%c3%a9n-plek
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De veranderende vraag naar vaardigheden op de arbeidsmarkt maakt dat aanpassingen in het onderwijs nodig zijn, blijkt uit het OESO-

rapport https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page1   Education at a Glance. Globalisering 

en technologische vooruitgang hebben een wereldwijde competitie naar (veelal technische) vaardigheden in gang gezet, zo stelt  Ángel 

Gurría, secretaris-generaal van de OESO. Ondanks dat studenten met een technisch profiel relatief de beste 

arbeidsmarktperspectieven hebben, blijft de instroom voor dit type opleidingen achter. Bovendien zijn vrouwen ondervertegenwoordigd 

in deze specifieke opleidingen.  

 

Beroepsonderwijs en Leven Lang Leren mogelijke oplossingen 

In het middelbaar onderwijs zijn beroepsopleidingen minder populair dan andere richtingen, terwijl het beroepsonderwijs in veel 

gevallen een goede uitgangspositie biedt voor studenten op de arbeidsmarkt. De reden dat studenten het beroepsonderwijs vaker links 

laten liggen komt doordat dit type onderwijs soms als minderwaardig wordt beschouwd. OESO-baas Gurría waarschuwt dat de 

toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet ten koste mag gaan van de instroom van het beroepsonderwijs. Ook moet er meer 

aandacht komen voor ‘Leven Lang Leren’, waarbij volwassenen de mogelijkheid moeten krijgen zich te laten bij- of omscholen. Dit 

inzicht dient al steeds meer als leidraad bij de inrichting van onderwijssystemen.  

 

Nederland volgt algemene OESO-trends  

In Nederland heeft 19 procent van de beroepsbevolking een technisch profiel. Dat is te weinig, zo werd ook al geconcludeerd door de 

Commissie in een rapport over digitalisering in de industrie. Op het gebied van gender volgt Nederland de algemene trend: slechts tien 

procent van de vrouwelijke studenten volgt een technische beroepsopleiding. Het OESO-rapport noemt stevig verankerde stereotypen 

omtrent studiekeuze en gender als onderliggende reden hiervoor. Wel scoort Nederland hoog op het percentage volwassenen uit de 

beroepsbevolking dat in het voorgaande jaar onderwijs- en trainingsprogramma’s heeft gevolgd. Het zijn echter vooral hoger 

opgeleiden die deelnemen aan zulke ‘Leven Lang Leren’-programma’s.  

 

Context 

Het Education at a Glance rapport verschaft jaarlijks informatie over de staat van het onderwijs in de 35 landen die zijn aangesloten bij 

de OESO en enkele geassocieerde landen. Het rapport neemt onder meer de toegankelijkheid, resultaten en financiering van 

onderwijssystemen onder de loep. In de editie van dit jaar wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en 

de veranderende arbeidsmarkt.  

 

Meer informatie:  

Rapport OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en;jsessionid=8qB4IdcTCf9h-

TXRhm1MZ81G.ip-10-240-5-84  

Landrapportage Nederland: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/tadbw2rciovnqdlzip4ibhqyo4  (pdf) 

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190913125724352 

 

 

 

  

https://read.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en#page1
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlandse-industrie-scoort-goed-op-digitalisering-maar-grote-uitdagingen-blijven
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en;jsessionid=8qB4IdcTCf9h-TXRhm1MZ81G.ip-10-240-5-84
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2019_f8d7880d-en;jsessionid=8qB4IdcTCf9h-TXRhm1MZ81G.ip-10-240-5-84
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/yeropmw4u5eiyi55bba3feyazc25gfnqiiyy4mkk5rr7diyjbfda/tadbw2rciovnqdlzip4ibhqyo4
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20190913125724352
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Wageningen University & Research  related Events 
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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 

Via deze link kom je bij aanmeldformulier: https://www.rvo.nl/aanmeldformulier-informatiemiddag-horizon-2020-laatste-calls-klimaat-

water-circulaire-en-bioeconomie-wssl, 

.  

 

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. 

 

https://www.rvo.nl/aanmeldformulier-informatiemiddag-horizon-2020-laatste-calls-klimaat-water-circulaire-en-bioeconomie-wssl
https://www.rvo.nl/aanmeldformulier-informatiemiddag-horizon-2020-laatste-calls-klimaat-water-circulaire-en-bioeconomie-wssl
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
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The specific objectives of the workshop are: 

•             identifying common challenges 

•             exploring potential solutions to shared challenges 

•             exchanging good practices 

•             connecting participating projects 

•             promoting further cooperation between partners from different projects 

 

Apply to attend 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Travel and accommodation 

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

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

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

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

 

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

 

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

 

 

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 sys tems 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 

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

 

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 exhibi tion where 

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

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

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

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

  

WHERE 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

you. #EUWIC  

  

 

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

BIOSIGNALS 2020 24-26 February 2020  

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

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

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

24 February 2020 - 26 February 2020  
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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


 

 

 

 34 

Call deadlines 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 27 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-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  

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) 

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-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  

 

 

 

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 27 September 2019 for more details; go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home  

 

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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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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 27 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 27 September 2019. Calls marked with NEW  are newly included 

in the list 

Deadline Call 

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  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiem/index.html  

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

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

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

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

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

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

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

businessmodellen.html en 

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

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

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 

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
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
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(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  

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 

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
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
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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/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 27 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  

  

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

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

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

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

 

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

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

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

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

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

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

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

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

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

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

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

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

 
Science Groups Liaison Officers:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

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

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

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

