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HORIZON 2020    

Towards the ESFRI Roadmap 2021- A new ambition for European Science (27 September 

2019) 

Source: ESFRI Roadmap 2021 Info Day: Presentations & Press Release 

Launching the call for proposals for the ESFRI Roadmap 2021, Jan Hrušák, Chair of the European Strategy Forum on 

Research Infrastructures, called for a new ambition for European science to go beyond the existing frontiers of knowledge 

and find sustainable solutions to growing global challenges. Speaking at the Roadmap 2021 Info Day on 25 September 2019 in 

Brussels, organized as part of the European Research and Innovation Days, he underlined that “World-class Research 

Infrastructures, such as those identified in the ESFRI Roadmap, are essential to help us to reach these goals.’ 

 

The Info Day marked the official invitation to the research community to propose new Research Infrastructures that will be included on 

the ESFRI Roadmap to be published in 2021. The deadline to submit proposals is May 5th, 2020. 

 

Since 2006, the ESFRI Roadmap  for Research Infrastructures in Europe has set out the future of European research by describing the 

scientific needs for Research Infrastructures for the next 10-20 years. Through its five editions, including the recently published ESFRI 

Roadmap 2018, 55 European facilities have mobilised nearly €20 billion worth of investments. 

 

In order to open yet new horizons for the European Research Area, ESFRI has now started working on the next edition - the Roadmap 

2021, which will identify vital new European Research Infrastructures in six thematic fields (Energy, Health & Food, Environment, 

Physical Sciences & Engineering, Social and Cultural Innovation, and Digital RIs), stimulating the implementation of these facilities. 

With a vision to maximise the impact of Pan-European investments in Research Infrastructures in terms of science, European and 

international collaboration and innovation, the Roadmap 2021 will also include a comprehensive analysis of the current infrastructure 

landscape, review progress of ESFRI Projects currently being implemented and provide strategic guidance on issues of general interest 

to national governments and Research Infrastructures themselves. 

 

For more details on Roadmap 2021 Info Day, please visit: https://www.esfri.eu/esfri-events/roadmap-2021-infoday  

To find the latest details and the Guide for Roadmap 2021, please visit: https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021  

 

During the Roadmap 2021 Info Day, attended by over 180 representatives of existing and prospective RIs, research policy makers, 

funders, scientists and media representatives, ESFRI members presented the scope of the planned update, requirements from new 

initiatives and a complete description of the methodology for the selection of new Research Infrastructure projects. Ms. Gelsomina 

Pappalardo and Ms. Laurence Lenoir – members of the ESFRI Executive Board coordinating the Roadmap process – underlined that 

the Roadmap 2021 methodology is based on the lessons learned, streamlining the procedure and evaluation criteria as well as 

simplifying the application process. 

 

About ESFRI 

ESFRI, the European Strategy Forum on Research Infrastructures, is a strategic instrument to develop the scientific integration of 

Europe and to strengthen its international outreach. The competitive and open access to high quality Research Infrastructures supports 

and benchmarks the quality of the activities of European scientists, and attracts the best researchers from around the world.  

On the ESFRI Roadmap 

In 2006, ESFRI published its first Roadmap for the construction and development of the next generation of pan-European research 

infrastructures. The Roadmap was updated in 2008, 2010, 2016 and 2018, to include projects and landmarks that intend to foster 

European leadership across a broad range of scientific fields. The latest Roadmap, Roadmap 2018 includes 37 Landmarks and 18 

Projects, RIs of scientific excellence. Visit ESFRI Roadmap Archive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.esfri.eu/esfri-events/roadmap-2021-infoday
https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021
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New competition for ERC Public Engagement with Research Award launched (27 

September 2019) 

Source: Website ERC News https://erc.europa.eu/news/erc-public-engagement-with-research-award-

launched?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Public+Engagement+with+...&utm_source=Newslet

ters+YMLP  

 
Commissioner Carlos Moedas and ERC President Jean-Pierre Bourguignon have launched today the first competition for ERC 

Public Engagement with Research Award. The purpose of the award is to recognise ERC grantees who make the effort to engage 

with audiences beyond the scientific community and do so in effective and original ways. The award has three categories: public 

outreach, press and media relations, and online and social media. The winners will be announced at the award ceremony, which is 

planned to take place at the EuroScience Open Forum (ESOF) in Trieste , Italy, in July 2020.  

 

Carlos Moedas, European Commissioner for Research, Science and Innovation, said: “If each of ERC grantees does a bit of outreach, 

we will move one step closer to a society where science is better understood, where citizens can relate to what scientists are doing, and 

where people are more excited about what science can do for them. This is the purpose of this prize – to help spread great ideas and 

technologies by making them accessible to ordinary people.”  

 

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

“In just over a decade, the ERC has funded close to 10,000 excellent projects, triggering scientific advances and breakthroughs by 

researchers who lay the foundations for the future of Europe. Many of these talented people go out, share their passion for science and 

tell the stories of their discoveries. We want to encourage even more of them to communicate about their work because ERC grantees 

are among the best ambassadors research has. Their contribution can improve public understanding of science and consolidate the 

support for the wonderful work they develop at their initiative.” 

 

The competition for the award opens on 24 September 2019 and the deadline for submissions is 10 January 2020 at 17.00 

CET. The winners will be selected by a jury of renown researchers, science communicators, science journalists and science policy 

makers. The prize will include a trophy, complimentary registration to the EuroScience Open Forum (ESOF) 2020 and reimbursement 

of reasonable travel and hotel expenses for attending the award ceremony. In addition, winning projects will be featured prominently in 

the ERC communication channels, expanding the visibility of the project, for several months after the award. 

 

More information on the award: https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award  

  

https://erc.europa.eu/news/erc-public-engagement-with-research-award-launched?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Public+Engagement+with+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/news/erc-public-engagement-with-research-award-launched?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Public+Engagement+with+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/news/erc-public-engagement-with-research-award-launched?utm_medium=email&utm_campaign=ERC+Update+%E2%80%93+ERC+Public+Engagement+with+...&utm_source=Newsletters+YMLP
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
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Horizon Europe 

Onderzoeksministers willen meer synergie Horizon Europe en andere programma’s (3 

oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Op een bijeenkomst van de Europese Raad voor het Concurrentievermogen hebben de onderzoeksministers van de EU-lidstaten 

gedachten gewisseld over de synergie tussen Horizon Europe en andere programma’s van de EU, nationale overheden en private 

partijen. Het Fins voorzitterschap had hierover een korte notitie geschreven. De ministers waren het erover eens dat de EU, om 

synergieën in de praktijk te laten functioneren, er niet alleen op moeten letten dat de wetgevingsbesluiten naar behoren worden 

uitgewerkt, maar ook dat ze op de juiste wijze en pas na raadpleging van alle belanghebbenden worden geïmplementeerd. 

Nieuwsbericht Raad voor het Concurrentievermogen: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/  

Verslag Raad voor het Concurrentievermogen: https://www.consilium.europa.eu/media/40805/st12544-en19.pdf  

Videoverslag openbare vergadering: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0e2ec3e5-b08a-42e6-9956-d676f6bcad83  

Notitie Fins Voorzitterschap: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12043-2019-INIT/en/pdf  

 

 

Eerste R&I Days: focus op duurzaamheid en creativiteit (1 oktober 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 40 

 

 
Europa moet de leiding nemen en creativiteit de vrije loop laten om duurzame groei te bewerkstelligen. Dat concludeert de 

Europe Commissie naar aanleiding van de eerste R&I Days. Tijdens de driedaagse conferentie in Brussel konden 

onderzoekers en beleidsmakers voor het eerst samen met de Europese Commissie meewerken aan een Europese 

kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. 

 

Bijdragen aan de Research & innovation days  

Een ambitieus Horizon Europe moet een belangrijke rol spelen voor duurzaamheid en innovatie. Dat kan alleen door Europese 

creativiteit ruim baan te geven om nieuwe kennis en oplossingen te verzinnen. Dat concludeert de Europese Commissie in 

haar terugblik https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-

programme-2019-sep-27_en  op de R&I Days. Onderzoekers en andere belanghebbenden uit het Europees kennisveld konden voor 

het eerst meedenken over de invulling van een Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie met de Commissie. Tijdens de 

co-creation sessies heerste er ook brede steun voor het strategische planningsproces https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-

strategisch-plan-voor-Horizon-Europe voor de eerste vier jaar van Horizon Europe, aldus de Commissie. De consultatieperiode over dit 

strategische plan is nu ten einde, reageren kon nog tot 4 oktober. 

 

Context 

De driedaagse R&I Days is een evenement van de Europe Commissie dat onderzoekers academici, bedrijven, beleidsmakers en 

vertegenwoordigers vanuit de Europese kennisinstellingen samenbrengt. Het zijn de enige R&I Days met Carlos Moedas als Europees 

commissaris, hij wordt opgevolgd door Mariya Gabriel die steun lijkt te krijgen van het Parlement. Neth-ER organiseerde tijdens de R&I 

Days twee goedbezochte ontbijtsessies met het Nederlandse kennisveld. De R&I Days moeten jaarlijks terugkeren. 

 

Meer informatie: 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-

programme-2019-sep-27_en: Europe needs an ambitious Horizon Europe programme 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/media/40805/st12544-en19.pdf
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/0e2ec3e5-b08a-42e6-9956-d676f6bcad83
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12043-2019-INIT/en/pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe
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.neth-er.eu/nl/nieuws/Zo-goed-als-zeker-dat-Mariya-Gabriel-steun-van-Parlement-geniet-na-geslaagde-hoorzitting
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en
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The Guild beveelt drie financieringsmechanismes aan voor Excellence Initiatives (1 

oktober 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 40 

 
Het opschalen en uitbreiden van onderzoeksnetwerken, het verbeteren van de institutionele mogelijkheden voor 

universiteiten en het verminderen van de innovatiekloof in Europa moeten integrale doelen zijn in de Excellence Initiatives 

binnen Horizon Europe. Dit meldt The Guild in een position paper over het nieuwe instrument binnen de Spreading Excellence 

and Widening Participation-pilaar. 

 

Drie aanbevelingen voor excellentie 

De financieringsmechanismes die onderdeel gaan uitmaken van de Excellence Initiatives in Horizon Europe moeten pan-Europese 

excellente onderzoeksnetwerken creëren, het institutioneel landschap voor universiteiten verbeteren en de innovatiekloof verminderen 

door goed presterende instellingen in widening-landen te steunen bij het ontwikkelen van strategieën voor excellentie. Deze 

aanbevelingen komen uit een position paper https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-excellence_intiative.pdf  van The 

Guild over de invulling van Horizon Europe. Neth-ER neemt de verschillende suggesties met u door. 

 

Excellente netwerken 

Consortia van uitblinkende universiteiten en onderzoeksinstituten zouden volgens The Guild pan-Europese excellente kennisnetwerken 

voor strategische onderzoeksgebieden moeten gaan leiden, die bedoeld zijn om onderlinge samenwerking tussen instellingen te 

stimuleren. Daarbij kunnen synergieën worden gezocht met bijvoorbeeld het Europese Universiteiten-initiatief en andere 

partnerschappen om samenwerking te intensiveren. De toegevoegde waarde van deze kennisnetwerken ligt in het bij elkaar brengen 

van excellente onderzoeksteams die nu vaak nog gefragmenteerd en op projectbasis opereren. 

 

Uitbreiding institutionele mogelijkheden universiteiten  

The Guild zou graag zien dat de innovatie -en onderzoekscapaciteit van universiteiten wordt opgekrikt door het versnellen van 

institutionele veranderingen. Door verandering op gebieden als Open Science, digitalisering, innovatiecapaciteit en interdisciplinariteit 

snel in te voeren zal dit de Europese Onderzoeksruimte (ERA) als geheel ten goede komen. Dit zal daarnaast ook verbindingen 

creëren tussen de ERA en de Europese Hoger Onderwijsruimte. 

 

Verminderen innovatiekloof 

The Guild pleit ervoor dat investeringen het best geconcentreerd zouden kunnen worden bij instellingen binnen widening-landen die al 

relatief excellent en concurrerend zijn, zodat het verstrekken van widening participation-financiering in de toekomst overbodig wordt. 

Ook achten zij het belangrijk dat de administratieve capaciteit wordt verbeterd en departementen binnen instellingen worden 

geïnternationaliseerd. Het creëren van synergieën tussen Europese, nationale en regionale strategieën en het doorvoeren van 

structurele hervormingen moet er dan uiteindelijk toe leiden dat instellingen financieel onafhankelijk worden. 

 

Context 

The Guild is een samenwerkingsverband van 19 onderzoeksintensieve universiteiten in Europa, waarvan onder andere de 

Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit lid zijn. Er zal in Horizon Europe een groter deel van het budget, 3,3 procent in 

plaats van 1,1 procent, naar de reeds geïntroduceerde widening-maatregelen gaan. De verhoging van het budget zal onder meer 

worden gebruikt voor de introductie van Excellence Initiatives. Deze initiatieven trachten pan-Europese samenwerking te vergroten en 

de innovatiekloof in Europa te verminderen. 

 

Meer informatie:  

Publicatie The Guild https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-excellence_intiative.pdf: Recommendations for Excellence 

initiatives 

 

 

 

 

 

https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-excellence_intiative.pdf
https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-excellence_intiative.pdf
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Incoming EU research chief promises action to bridge Europe’s science gap (1 October 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 159, 1 October 2019 

Mariya Gabriel tells European Parliament she supports new policies to tackle systemic issues, such as pay gaps and brain 

drain. The EU’s incoming research and innovation chief has promised action to tackle the gaping disparity in research 

performance between rich and poor countries across the European Union. 

 
At her European Parliament confirmation hearing to become EU innovation and youth commissioner on Monday, Mariya Gabriel said 

she would review EU measures to stop the “vicious cycle of brain drain, low wages and low local investment” in central and eastern 

European countries.   

 

Members of the European Parliament peppered Gabriel, a 40-year-old Bulgarian politician, with questions about how she would 

manage the diverse challenges she would inherit by taking up the position on November 1. Her performance, one of 26 marathon 

hearings for Commission nominees scheduled over the next two weeks, appeared calculated not to upset any of those national 

capitals, sticking to agreed policy. 

In response to several questions on bridging the gap in science and innovation performance across the bloc, Gabriel gave litt le away 

apart from to say she “would support new instruments.” She also backed existing plans for the Commission to start reporting regularly 

on researcher salary gaps between east and west – arguing that “transparency” of this sort would encourage member states to do more 

about the problem in their own academic pay scales. 

 

The issue of east v. west has risen rapidly on the political agenda in Brussels, with the threat of eastern opposition to any Horizon 

budget rise unless something is done about it. Collectively, the 13 mostly eastern countries that joined the EU since 2004 get just 4.8 

per cent of total funding under the EU’s flagship R&D programme, Horizon 2020 – yet they represent 17 per cent of the EU population. 

They also get paid less than western counterparts when participating in a Horizon project; the Commission says that’s due to normal, 

national pay disparities rather than any particular fault of Horizon. 

“We can’t talk about common competitiveness if we have such huge divergence. I will remain true to my approach: making no 

distinction between big and small, no one should be left behind,” she said.  

 

Praise for ‘practical’ approach 

The Bulgarian steered clear of any new policy pronouncements, however, vowing to review existing policies, while admitting a 

powerlessness in Brussels to fully close the gap. “Member states are the ones that must solve these issues — we can only help,” she 

said.  

For three hours, Gabriel deftly moved between speaking in French and Bulgarian, highlighting her eagerness to be accepted into the 

Brussels research fold. The performance is likely to be enough to convince MEPs to stamp “approved” on her candidature. 

After the hearing, German MEP Christian Ehler, one of the main drafters of the next R&D programme, said “[Gabriel] wasn’t pretending 

to deliver something she couldn’t possibly deliver on her own. She gave a strong statement that she’s willing to fight [for the budget].” 

Ehler also praised her “practical” approach to searching for new co-funding opportunities within other existing EU budgets.  

A former MEP herself, Garbriel was returning to friendly territory. She swept through a similar Parliamentary hearing unscathed in 2017, 

when she was given a mandate to complete the digital single market, one of the most wide-reaching policy arenas in Brussels. She has 

been commissioner for digital affairs for a little over two years. 

Gabriel appeared calm, deferential and prepared. Before the hearing, she chatted with many of her inquisitors, along with research 

Director-General Jean-Eric Paquet, who appeared to be crossing his fingers for her. 

 

Introducing Gabrielism 

Gabriel was generally on top of the dossier and she sounded many of the right notes: the European Research Council will remain 

the EU’s key basic science funder; MEPs will get monthly updates on the performance of the new European Innovation Council; and 

when it comes to gender imbalances in research no talent should go to waste.  

Describing her vision for the next five years, the Bulgarian said she would back a new EU science information campaign in the member 

states. “We need EU science in the regions and schools,” Gabriel said.  

Money for the various programmes that fall under her wide brief was a dominant line of questioning by MEPs. In addition to Horizon 

Europe, the next EU research programme starting in 2021, Gabriel’s sprawling portfolio will absorb education duties currently 

performed by the current research commissioner, Carlos Moedas, and the current education commissioner, Tibor Navracsics. 

A central task for Gabriel will be to deliver an increase in research spending, from €77-odd billion today up to €94.1 billion from 2021. 
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Asked by Romanian MEP Dan Nica, the second main drafter or rapporteur of the Horizon Europe legislation for the Parliament, whether 

she would be on the side of the Parliament or governments in negotiations over the 2021-2027 budget, she replied directly: “I’m clearly 

on the side of Parliament on the budget”.  

 

Commission officials have been encouraging national governments to redirect money from EU regional funds to research and 

innovation projects. Gabriel says the main problem with these “synergies” is they are confusing for anyone to understand and use.  In 

addition, the EU cannot easily track their performance. “We need to say how synergies can be used in concrete situations,” she said. 

“We need to give [member states] examples of how they can use this funding better.” 

According to Gabriel, in the text of Horizon Europe, synergies are identified with no less than 20 policies of the EU, but the Commission 

has yet to come up with “a clear definition” of what they are, and a clear way to measure them.  

 

East-west divide  

Zeroing in on the dominant theme of the hearing, Bulgarian MEP Ivo Hristov complained of “difficult application procedures” in the 

current R&D programme which “result in a lack of equal footing” for member states. He urged EU action to reduce salary gaps between 

the original western EU countries and the EU-13 countries. “There are more Bulgarian students that study abroad than in Bulgaria,” he 

noted. Gabriel promised to go further on simplifying EU research programmes but admitted Brussels had “no opportunity for direct 

intervention” on salaries for scientists.  

 

The Horizon Europe legislation provides that the Commission will set up a system of monitoring researcher salary levels in the member 

states. “After the study we will identify where the big salary gaps are,” Gabriel added. During the lengthy hearing, the Bulgarian was 

also asked about cancelling all EU support for fossil fuels and assistance funding for regions to transition away from coal. Without 

directly answering the question, Gabriel suggested that the EU had a duty to provide support for transitional skills. “Political ambition 

should not be delivered at the cost of social justice,” she said. 

Other Commission nominees will face similar grillings through the next two weeks, with several performances expected to be politically 

sensitive. The Parliament will vote at the end of October on whether to accept the new team, led by incoming Commission president 

Ursula von der Leyen.  At the end of her three-hour audition, the impression was positive. In her closing remarks, Gabriel cited a 127-

year Bulgarian text that read, “Science is sunshine and knowledge is power.” She left the chamber to warm applause. 

 

 

European Research and Innovation Days: Europe needs an ambitious Horizon Europe 

programme (27 September 2019) 

Source: Website EC https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-

programme-2019-sep-27_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter  

Europe must take the lead and use its unlimited creativity to achieve solutions for sustainable growth. This was one of the 

recurrent themes of the first European Research and Innovation Days https://ec.europa.eu/info/research-and-

innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en in Brussels this week. Its participants also 

agreed that the structure and priorities for the first years of Horizon Europe, the EU’s next research and innovation 

programme, are well defined to support this ambition. 

 

At the three-day event, researchers, academics, businesses, decision-makers and parliament representatives from Europe and beyond 

took part in an unprecedented co-design process to shape the priorities and strategic plan for the first four years of Horizon Europe, due 

to start in 2021. 

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

The dedication, energy and creativity of the participants in the European Research and Innovation Days are truly inspirational. Their 

contributions are invaluable for securing the success of Horizon Europe. 

 

Notable points that were raised at the event’s co-design sessions and meetings include: 

• Broad support for the orientations for strategic planning for Horizon Europe’s first four years, which have been co-

designed in the run-up to the Research and Innovation Days; 

• A strong call to Europe to take the lead on creating solutions for sustainability; 

• Transform Europe’s unlimited creativity into solutions and marketable products and services, which can be shared 

with the rest of the world. 

 

These and other key points, together with more than 6000 responses from the ongoing Horizon Europe online co-design consultation 

https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en, will feed directly 

into Horizon Europe’s strategic planning process. This process, focused in particular on Horizon Europe’s second pillar: 'Global 

Challenges and European Industrial Competitiveness', will create the first ‘Horizon Europe Strategic Plan (2021-2024)’. The plan will 

identify major policy drivers, strategic policy priorities, and targeted impacts to be achieved as well as identify missions and European 

Partnerships. 

  

https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/info/news/european-research-and-innovation-days-europe-needs-ambitious-horizon-europe-programme-2019-sep-27_en&pk_campaign=whatsnew_newsletter
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-future-objectives-eu-funded-research-and-innovation-2019-jun-28_en
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Other International subsidy news 
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National subsidy news  

Wageningen Grant Office services (8 oktober 2019) 

Bron: EU Office WUR 

Begin dit jaar  is het Wageningen Grant office van start gegaan. Nu nog met beperkte capaciteit, maar nadrukkelijk met de 

ambitie de activiteiten en capaciteit uit te breiden in de loop van de tijd (groeimodel).  

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het WGO was de constatering dat de subsidie / tender markt van groot belang is voor de WUR en zeer competitief 

is. Bovendien is een aantal subsidies / grants voor alle Science Groups van belang zoals NWO (NWA,  Perspectief, 

Vernieuwingsimpuls, WOTRO etc.), Topsectoren en TKI’s en  EU (H2020, COST, EFRO).  

De veelheid aan subsidies en tenders in combinatie met het feit dat de regelingen steeds complexer worden en elk hun eigen 

specifieke voorwaarden stellen, vraagt in toenemende mate om specialistische kennis en ondersteuning.  

De  kennis over de diverse regelingen is nu erg versnipperd binnen de organisatie.  

 

Voor de Europese programma’s is de EU office al jaren actief. De EU office biedt specialistische kennis over de Europese 

programma’s  en ondersteunt inhoudelijk bij het vormgeven / schrijven van projecten, geeft trainingen en ontwikkelt templates  voor 

projectontwikkeling met ‘do’s & dont’s / ‘tips & tricks’ ; dit doen zij in nauwe samenhang met de decentrale subsidie / tender adviseurs. 

 

Door een meer gezamenlijke aanpak, ook voor de andere regelingen, met als doel een verdere professionalisering en betere 

beschikbaarheid van de bestaande ondersteuning, kan  

1) naar verwachting de markt van subsidies en tenders voor WUR effectiever en efficiënter worden bewerkt,  

2) een uitgebreidere en betere dienstverlening worden geboden en  

3) de efficiëntie van inschrijven op calls worden verhoogd.  

 

Services WGO 

Portal 

Op dit moment wordt er hard gewerkt, samen met Communication Services en FB-ICT, aan een Subsidie Portal / site (one-stop shop 

voor subsidie informatie en snelle doorverwijzing naar de juiste contactpersonen; zowel binnen WGO als bij de SG’s, en A4-tjes over de 

belangrijkste subsidieregelingen). De bedoeling is dat de site dit jaar live gaat. 

 

Advies en feedback op projectidee en draft proposal 

Op basis van onze kennis over de regeling en ervaringen / evaluation reports van reeds ingediende proposals willen we komen tot do’s 

& dont’s voor succesvolle proposals. Verder biedt WGO aan coördinatoren de service om, vergelijkbaar aan de huidige  werkwijze van 

EU-office bij H2020 proposals, in zogenaamde adviesgesprekken (inhoudelijke) feedback op projectvoorstellen te krijgen. We willen 

deze service gaan bieden aan coördinatoren van NWA voorstellen (2019 call) die eind oktober te horen krijgen of ze een volledig 

voorstel mogen indienen. 

 

Huidige bezetting WGO 

Vanuit EU office zijn Peter Jongebloed, Christianne Marcelis, Vanya Simeonova en Rene van Ree betrokken bij WGO. 

Vanuit de Science Groups zijn op dit moment de volgende personen voor ongeveer 1 dag per week verbonden aan WGO: 

● Jos Teunissen vanuit AFSG (NWO / NWO-NWA) 

● Judith Battjes vanuit SSG (Topsectoren / TKI’s) 

● Mascha Rasenberg vanuit ESG (NWO / NWO-NWA) 

 

Judith bouwt kennis op over de verschillende Topsectoren en TKI’s en deelt die met de organisatie, Jos en Mascha doen dat voor de 

regelingen van NWO, nu nog met name  NWO-NWA maar dat willen we ook doen voor andere NWO regelingen. 

 

Groeimodel 

WGO is met een tweetal regelingen en met beperkte capaciteit gestart, maar heeft de ambitie om op basis van de opgedane 

ervaringen haar activiteiten en capaciteit in de loop van de tijd verder uit te bouwen. 
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Ruim 6 miljoen euro voor vernieuwend en urgent onderzoek via ENW-KLEIN (3 oktober 

2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-

onderzoek-via-enw-klein.html  

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 18 aanvragen in de Open Competitie ENW-KLEIN 

gehonoreerd. De onderwerpen variëren van de studie naar de werking van DNA-reparatiemachines tot onderzoek naar de 

wisselwerking van tijd en geheugen van een quantumcomputer. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel 

onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. 

 

Verdeling KLEIN-subsidies 

Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in 

samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen). In dit tweede KLEIN-pakket zijn in totaal 60 aanvragen behandeld, waarvan 37 KLEIN-1, 

13 KLEIN-2, 1 KLEIN-0 en 9 KLEIN-1 aanvragen met voorkeursbehandeling. Het bestuur besloot de 17 hoogst geprioriteerde 

aanvragen te honoreren en additioneel 1 aanvraag via voorkeursbehandeling. In totaal honoreert ENW 2 KLEIN-2 aanvragen en 16 

KLEIN-1 aanvragen waarvan 5 met aangevraagde voorkeursbehandeling. Het bestuur stelde de voorkeursbehandeling in om het 

verwerven van middelen voor startende onderzoekers te vereenvoudigen. 

 

Een overzicht met alle toegekende subsidies vind je hier: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-

vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html  

  

Vanuit de WUR is volgende project in de prijzen gevallen: 

Keeping the peace at the mucosal surface. How does host immunity control bad bugs? Voorkomen van uitgroei van slechte 

darmbacteriën; lessen uit de natuur 

Dr. S. Brugman (WUR) 

Darmbacteriën zijn belangrijk voor onze gezondheid. Verstoringen in de darmbacterie-samenstelling kunnen leiden tot ziekten zoals 

chronische darmontstekingen. Doordat het afweersysteem niet goed werkt kunnen bepaalde bacteriën (pathobionten) toenemen in 

aantal en ziekte veroorzaken. In dit onderzoek bestuderen we dit in zebravissen. In de zebravis kunnen we de cellen van het 

afweersysteem en de darmbacteriën zeer goed controleren en zo analyseren welke mechanismen een rol spelen bij het beheersen van 

'slechte' bacteriën. Als we snappen hoe het afweersysteem deze pathobionten beheerst, kunnen we die kennis gebruiken om bij 

verstoorde darmbacterie-samenstelling het evenwicht te herstellen zonder antibiotica te gebruiken. 

 

Over NWO Open Competitie ENW - KLEIN 

KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor het uitvoeren van nieuwsgierigheidsgedreven, ongebonden fundamenteel onderzoek van hoge 

kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. De KLEIN-subsidie biedt onderzoekers de mogelijkheid om creatieve, risicovolle ideeën uit 

te werken en wetenschappelijke vernieuwingen tot stand te brengen die de basis kunnen vormen voor de onderzoeksthema’s van de 

toekomst. Er zijn drie categorieën KLEIN-subsidies: KLEIN-1 (1 wetenschappelijke positie), KLEIN-2 (2 wetenschappelijke posities in 

samenwerking) en KLEIN-0 (investeringen) die in onderlinge competitie beoordeeld worden. Om het verwerven van middelen voor 

startende onderzoekers (nieuwe vaste-stafleden en tenure trackers) te vereenvoudigen, kunnen zij eenmalig aanspraak maken op een 

voorkeursbehandeling. Dit geldt alleen voor KLEIN-1 aanvragen. 

 

U kunt doorlopend aanvragen indienen binnen de NWO Open Competitie ENW-KLEIN. 

 

 

Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW: deadline in januari 2020 (3 oktober 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-

januari-2020.html  

Op 3 oktober lanceert het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen de tweede ronde van het financieringsinstrument 

NWO Open Competitie – SGW voor vrij, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Onderzoekers kunnen in deze ronde zonder 

thematische beperkingen aanvragen doen voor projecten met een primair sociale of geesteswetenschappelijke 

onderzoeksvraag en -probleemstelling. 

 
 

Er is een budget van ruim 22 miljoen euro. De deadline voor vooraanmeldingen is 16 januari 2020, de deadline voor uitgewerkte 

aanvragen is 9 juli 2020. 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/ruim-6-miljoen-euro-voor-vernieuwend-en-urgent-onderzoek-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
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De NWO Open Competitie – SGW biedt aanvragers de mogelijkheid binnen één domeinbreed instrument financiering aan te vragen 

voor grote en kleine projecten met een vrij, nieuwsgierigheidsgedreven karakter. Dat geldt ook voor interdisciplinair of domein-

overstijgend onderzoek. Financiering van internationale samenwerking tussen onderzoekers en onderzoeksgroepen behoort eveneens 

tot de mogelijkheden. Per aanvraag is maximaal 750.000 euro aan financiering beschikbaar. 

Openstelling voor aanvragen is medio oktober 2019.  

 

De call for proposals, het vooraanmeldingsformulier, contactgegevens, en verdere informatie zijn vanaf heden beschikbaar op de 

financieringspagina, www.nwo.nl/sgwoc. ISAAC zal binnen twee weken ook opengesteld worden voor het indienen van 

vooraanmeldingen. 

 

 

Perspectiefronde 2019/2020 (3 oktober 2019) 

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-

2020/perspectiefronde.html  

NWO-domein TTW nodigt onderzoekers en gebruikers uit om gezamenlijk nieuwe, uitdagende onderzoeksprogramma’s 

binnen de toepassingsgerichte en technische wetenschappen in te dienen die economische en maatschappelijke impact 

genereren op voor Nederland relevante thematische gebieden 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---call-for-

proposals/Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---bijlagen-call-for-

proposals/Bijlagenboekje+bij+Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf. 

 

Waarvoor 

Innovatie die economische en maatschappelijke impact heeft vraagt vaak een grootschalige aanpak. Voor het ontwikkelen van nieuwe 

technologie is het nodig nieuwe onderzoekslijnen op te zetten, oude netwerken te overstijgen en een innige samenwerking te creëren 

tussen wetenschappers en bedrijfsleven. Het financieringsinstrument Perspectief richt zich op het stimuleren daarvan om zo 

innovatieknelpunten op te lossen. Vernieuwende kennis krijgt vorm in een toepassing die bijdraagt aan technologische innovatie met 

potentiële economische en maatschappelijke impact voor Nederland. 

 

Voor wie 

Wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen via consortia een omvangrijk onderzoeksprogramma rondom 

nieuwe technologie uitvoeren. Zo'n programma bestaat doorgaans uit vier tot acht projecten die het overkoepelende thema benaderen 

vanuit diverse onderzoeksrichtingen, met een uitdrukkelijke focus op toepassing. Gezamenlijk zetten de partijen nieuwe onderzoeks-

lijnen op die aansluiten bij de topsectoren. 

In het consortium dienen minimaal 3 kennisinstellingen en 4 gebruikers vertegenwoordigd te zijn. Naast academische partijen kunnen 

onder bepaalde voorwaarden ook TO2 instituten en hogescholen financiering aanvragen. Per programma dienen gebruikers een 

bijdrage aan de programmakosten te leveren van minimaal 30%, waarvan van de 15% in cash. In de Brochure Perspectiefronde 

2019/2020 (zie bijlage onderaan deze pagina) staan de call specifieke voorwaarden vermeld. 

 

Wat aanvragen 

Voor deze Perspectiefronde is een totaalbudget van 18.9 miljoen euro beschikbaar. NWO draagt minimaal 1,5 miljoen euro en 

maximaal 4 miljoen euro bij per programma. De looptijd van een Perspectiefprogramma is maximaal 6 jaar. Meer informatie over de 

financieringsmogelijkheden kunt u vinden in de Perspectiefbrochure 2019/2020. 

 

Wanneer 

• Fase 1: Aanmelden programma-initiatief: 5 november 2019 

• Fase 2: Indienen programma-ontwerp: 3 december 2019 

• Fase 3: Indienen programmavoorstel: 14 mei 2020 

 

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

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html  

 

 

Grensverleggende wetenschap krijgt vorm dankzij Spinozapremie en Stevinpremie (2 

oktober 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/grensverleggende-wetenschap-krijgt-vorm-dankzij-

spinozapremie-en-stevinpremie.html  

Zes toponderzoekers ontvingen vandaag de NWO-Spinozapremie en de -Stevinpremie uit handen van minister Van 

Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. De premies zijn de hoogste 

onderscheiding in de Nederlandse wetenschap. 

http://www.nwo.nl/sgwoc
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---bijlagen-call-for-proposals/Bijlagenboekje+bij+Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/perspectiefronde---bijlagen-call-for-proposals/Bijlagenboekje+bij+Call+for+Proposals+Perspectief+2019+2020_NL.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/grensverleggende-wetenschap-krijgt-vorm-dankzij-spinozapremie-en-stevinpremie.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/09/grensverleggende-wetenschap-krijgt-vorm-dankzij-spinozapremie-en-stevinpremie.html
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V.l.n.r.: Ronald Hanson, Bas van Bavel, Yvette van Kooyk, Amina Helmi, Andrea Evers en Jack Pronk (credits: Bram Saeys) 

 

Historicus Bas van Bavel, gezondheidspsycholoog Andrea Evers, medisch bioloog Yvette van Kooyk, quantumfysicus Ronald Hanson, 

sterrenkundige Amina Helmi en microbioloog Jack Pronk presenteerden tijdens de feestelijke uitreiking hun plannen met de 

onderzoekspremie van 2,5 miljoen euro per persoon. 

 

Baanbrekend onderzoek 

Dankzij de NWO-premies kunnen de laureaten baanbrekend onderzoek verrichten. Ronald Hanson bevestigt dat de premie veel 

kansen biedt: ‘Quantumtechnologie ontwikkelt zich razendsnel en deze financiering is een enorme hulp en stimulans om een grote rol 

in het internationale speelveld in te nemen.’ Ook medisch bioloog Yvette van Kooyk voorspelt baanbrekende stappen in haar 

onderzoek: ‘Door het bestuderen van suikers hebben wij een nieuwe manier gevonden om de afweer te remmen of activeren. Met een 

juiste versuikering van allergenen kunnen we een vaccin tegen allergie lanceren die het immuunsysteem afremt, en voor kanker een 

therapie die de afweer aanzwengelt. Ook zullen analyses van suikerpatronen in tumorbiopten gaan bijdragen aan een betere diagnose 

bij kanker.’ Dat de wetenschap zich snel ontwikkelt bevestigt Jack Pronk: ‘Het is de afgelopen jaren zo snel gegaan met de ontwikkeling 

van de gereedschapskist voor moleculaire genetica dat er talloze nieuwe mogelijkheden zijn voor grensverleggend onderzoek aan gist 

en andere micro-organismen. Experimenten waar we vijf jaar geleden niet eens aan zouden zijn begonnen, zijn nu bijvoorbeeld 

mogelijk door CRISPR-Cas.’ 

 

Inspelen op actuele vraagstukken 

Gezondheidspsycholoog Andrea Evers verbindt in haar onderzoek gedragswetenschappen en geneeskunde waarmee ze een verschil 

kan maken voor de gezondheid van mensen. Hiervoor zet ze de Stevinpremie in: ‘Ik wil interdisciplinair onderzoek stimuleren, waarbij ik 

me hard blijf maken voor klinische toepassingen. Ook ben ik ervan overtuigd dat we vooral impact kunnen genereren door met andere 

partijen buiten de wetenschap samen te werken.’ Historicus Bas van Bavel wil met behulp van zijn premie de ontwikkeling van welvaart 

verder onderzoeken en dit in context van de huidige samenleving plaatsen: ‘Ik wil de institutionele pijlers van welvaart onderzoeken en 

kijken welke coördinatiesystemen door samenlevingen in het verleden zijn gebruikt, hoe die zich ontwikkelden en hoe ze bijdroegen 

aan de realisatie van een "good society" die brede welvaart bood, ook om ons inspiratie te bieden om de uitdagingen aan te gaan waar 

we ons met de huidige samenleving voor geplaatst zien.’ Amina Helmi speelt op haar beurt in op twee actuele vragen in de astronomie: 

hoe is de Melkweg ontstaan en wat is donkere materie? 'ESA's Gaia missie heeft mysterieuze breuken in de slierten van opgeslokte 

stelsels rond de Melkweg ontsluierd, die wellicht veroorzaakt zijn door klonten donkere materie. Om deze spannende waarnemingen 

juist te interpreteren en om de aard van de donkere materie te bepalen, zijn nieuwe modellen en data hard nodig.' 

Voor meer informatie over de Laureaten: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html  

 

 

Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) (2 oktober 2019) 

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-

go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html  

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek biedt ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van 

infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit op het gebied van aardobservatie 

en planeetonderzoek 

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

ruimteonderzoek---call-for-proposals/Call+GO+2019_NL.pdf . 

 

Waarvoor 

NWO Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO) in het programma 

Gebruikersondersteuning ruimteonderzoek. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek---call-for-proposals/Call+GO+2019_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek---call-for-proposals/Call+GO+2019_NL.pdf
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De doelstelling van dit programma is het bieden van ondersteuning aan in Nederland werkzame onderzoekers bij het gebruik van 

infrastructuur in de ruimte ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit. Het programma omvat de thema's 

aardobservatie en planeetonderzoek. 

Binnen het thema aardobservatie staat het programma open voor onderwerpen op de gebieden geosfeer, hydrosfeer, atmosfeer, 

cryosfeer, biosfeer en anthroposfeer, en onderzoek waar deze gebieden samenkomen.  

Voor planeetonderzoek is het thema planetaire evolutie en leefbaarheid (habitability) vastgesteld, waarbij het onderzoek gericht is op 

ons eigen zonnestelsel. 

 

Voor wie 

Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of onderzoekers met een gelijkwaardige positie 

die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. 

Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn. Aanvragers dienen een dienstverband te hebben voor tenminste de looptijd 

van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. 

Het is niet mogelijk dat de onderzoeker voor zichzelf een positie aanvraagt. Per onderzoeker kan men jaarlijks één aanvraag indienen. 

 

Wat aanvragen 

Personele kosten (één personeelsplaats per onderzoeksproject; 1 aio voor 4 jaar of 1 postdoc voor maximaal 3 jaar) en additionele 

middelen (materiële kosten en/of reiskosten). 

 

Wanneer 

• De sluitingsdatum voor de (verplichte) vooraanmeldingen is op 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T. 

• De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) is op 9 januari 2020, 14.00 uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html  

 

 

SubsidieoproepSportinnovator subsidietraject: haalbaarheidsstudies (1 oktober 2019) 

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

haalbaarheidsstudies/  

Het subsidietraject van het Sportinnovator programma bestaat uit twee fasen en heeft als doel een aantal grote 

innovatieprojecten op het terrein van sport en bewegen te selecteren en te versnellen. Deze oproep is de eerste fase van het 

Sportinnovator subsidietraject. 

 

In het kort de onderwerpen 

• Innovatie 

• Sport, topsport, breedtesport, actieve leefstijl, bewegen 

• Technologie, gaming 

• Voeding 

• Duurzaamheid, materialen, accommodaties 

 

Onderdeel van programma Sportinnovator 

 

Deadline: 10 december 2019,14.00 uur 

 

Lees volledige subsidieoproep 

Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via deze  link  

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

_haalbaarheidsstudies.pdf bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep. 

 

Doel subsidieoproep  

Deze oproep is de eerste fase van het Sportinnovator subsidietraject en is een opmaat naar het stimuleren van een aantal grote 

innovatieprojecten. In deze eerste fase krijgen consortia de kans om een haalbaarheidsonderzoek uit voeren naar hun innovatieproject. 

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om de technische, organisatorische en/of economische haalbaarheid van het innovatieproject te 

onderzoeken. 

 

Wat kan worden aangevraagd?  

Samenwerkende partijen kunnen een aanvraag doen om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar hun innovatieproject. Naast 

onderstaande focusthema’s staat deze oproep ook open voor innovaties die bijdragen aan het verminderen van het aantal 

sportblessures: 

• Bewegen, gericht op technologische innovaties (o.a. gaming) om inactieve doelgroepen in beweging te krijgen; 

• Materialen, gericht op innovatieve methoden die bijdragen aan duurzame sportaccommodaties; 

• Voeding, gericht op innovaties die het uithoudingsvermogen en het herstel van topsporters bevorderen. 

 

Wie kan aanvragen? 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-haalbaarheidsstudies/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/sportinnovator-subsidietraject-haalbaarheidsstudies/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_haalbaarheidsstudies.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_haalbaarheidsstudies.pdf
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Deze oproep staat open voor consortia gevormd door bedrijven en andere organisaties om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar 

een innovatieproject op het terrein van sport en bewegen. Het gaat om een sterk samenwerkingsverband tussen partijen met elkaar 

aanvullende expertise. Deze waardeketen maakt gebruik van de kennis beschikbaar in de wetenschap, het bedrijfsleven en bij de 

eindgebruiker. Het consortium is bij voorkeur bestaand en waar nodig aangevuld met ontbrekende expertise. 

 

Bekijk de volledige subsidieoproep 

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

_haalbaarheidsstudies.pdf  voor de overige voorwaarden ten aanzien van het consortium. 

 

Budget 

Per haalbaarheidsstudie kan maximaal 30.000 Euro worden aangevraagd met een looptijd van vijf maanden. Daarnaast geldt dat één 

partij in het consortium niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten maakt en een kennisinstelling ten minste 10% van de 

subsidiabele kosten draagt. In totaal is er voor deze ronde 420.000 Euro beschikbaar. 

 

Cofinanciering is verplicht. Bekijk de financiële randvoorwaarden in de subsidieoproep voor een toelichting hierop. 

 

 

Versterking van Indonesisch-Nederlandse samenwerking (27 september 2019) 

Bron: website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/versterking-van-indonesich-nederlandse-

samenwerkinng.html  

Vandaag hebben het Indonesische Directorate of Research and Community Service (DRCS) en NWO een Memorandum of 

Understanding ondertekend om de belangrijke Indonesisch-Nederlandse onderzoekssamenwerking te bekrachtigen. 

Het Memorandum of Understanding (MoU) omvat de intentie om de komende vier jaar een jaarlijkse gezamenlijke call for proposals te 

publiceren. Elk jaar wordt een specifiek thema ontwikkeld onder het overkoepelende thema 'Resilient Societies'. De call voor 2019 richt 

zich op onderzoeksvoorstellen rondom 'Renewable Energy'. De te honoreren projecten onder het MoU zullen allemaal een looptijd 

hebben van drie jaar. 

 
Namens het Directorate of Research and Community Service (DRCS) van het ministerie van Research, Technology, and Higher 

Education of the Republic of Indonesia (RISTEKDIKTI), heeft Ocky Karna Radjasa het MoU ondertekend. Wim van den Doel 

ondertekende namens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het MoU verwijst naar het 

Memorandum of Understanding tussen de Indonenische regering en de regering van Nederland op het gebied van 'Higher Education 

and Science Cooperation' , dat op 22 april 2016 is ondertekend. 

 
From left to right: Dr Ir Arina Schrier (NWO), Dr Luky Adrianto (Bogor Agricultural University), Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, (Hasanuddin 

University Graduate School), Prof. Wim van den Doel (NWO), Prof. Ocky Karna Radjasa, (Ministry of Research, Technology and Higher 

Education), Dr Gino Limmon (Partimura University), Dr Eric Beerkens (NWO) 

 

Merian Fund 

Vanaf 2019 valt de Indonesisch - Nederlandse samenwerking onder het Merian Fund https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/wotro/merian-fund/index.html.  Flexibiliteit in thema’s en partnerlanden staat bij het organiseren van bilaterale 

en multilaterale financieringsrondes vanuit het Merian Fund voorop. De rode draad vormt onderzoek dat het wereldwijd bereiken van de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties ondersteunt. Deze overeenkomst zal de samenwerking tussen de 

Nederlandse en Indonesische wetenschap een impuls geven. 

 

 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_haalbaarheidsstudies.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/PDF_s/Sportinnovator_subsidietraject_-_haalbaarheidsstudies.pdf
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/versterking-van-indonesich-nederlandse-samenwerkinng.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/05/versterking-van-indonesich-nederlandse-samenwerkinng.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/wotro/merian-fund/index.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/wotro/merian-fund/index.html
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Five more experts funded in the NL-CGIAR programme (27 September 2019) 

Source: Website NWO News & Events https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/09/five-more-experts-funded-in-nl-cgiar-

programme.html  

Five senior researchers will receive funding in the third assessment round of the CGIAR Senior Experts Programme to spend 

more time on their CGIAR research and research management in large CGIAR programmes and platforms. The CGIAR, a 

global research partnership, collaborates with the Netherlands on food security, dedicated to reducing poverty, enhancing 

food and nutrition security, and improving natural resources. Three of the five funded Experts are from Wageningen 

University & Research. 

 
The Senior Expert Programme (SEP) is one of the three instruments in the Netherlands - CGIAR research programme. The Senior 

Expert Programme aims to support the participation of Dutch research organisations in CGIAR. This is realised through funding part of 

the personnel costs of Senior Experts who are employed at a Dutch research organisation and participate within a CGIAR Research 

Program (CRP) or Platform with linkages to one or more of the four priority knowledge domains of the thematic strategic partnership.  

 

The deadline for the next assessment round is 21 November 2019. This will probably be the last opportunity to submit a proposal, 

depending on the remaining budget. 

 

Funded experts 

• Dr ir. C.J.M. Almekinders 

Dutch research organisation: Wageningen University and Research 

CGIAR institutes: International Potato Center (CIP) and International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) 

Focus: The CRP RTB Seed systems CC 2.1 – Improving RTB planting material and access to new varieties and the CRP 

MAIZE 

• Prof. ir P. J. M. Oosterveer 

Dutch research organisation: Wageningen University and Research 

CGIAR institute: International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Focus: A4NH - Food Systems for Healthier Diets Anchoring and Upscaling 

• Dr E.F. Talsma 

Dutch research organisation: Wageningen University and Research 

CGIAR institute: International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Focus: Healthy and Sustainable Diets in Vietnam and Bangladesh 

• Dr B.T.M. Louman 

Dutch research organisation: Stichting Tropenbos International 

CGIAR institute: Center for International Forestry Research (CIFOR) 

Focus: Innovative Finance for Sustainable Landscapes 

• Ir R. Pyburn 

Dutch research organisation: KIT Royal Tropical Institute 

CGIAR institute: International Food Policy Research Institute (IFPRI) 

Focus: CGIAR Collaborative Platform for Gender Research and Flagship 6 CRP Policies, Institutions and Markets 

 

More information 

• Senior Expert Programme: https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep  

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

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

 

  

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/09/five-more-experts-funded-in-nl-cgiar-programme.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2019/09/five-more-experts-funded-in-nl-cgiar-programme.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme/the-netherlands---cgiar-research-programme---senior-expert-programme.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Doe mee: Digitale consultatieronde Regionale Innovatie Strategie voor Kansen voor West 

III (1 oktober 2019) 

Bron: Website Kansen voor West https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/nieuws/doe-mee-digitale-consultatieronde-regionale-innovatie-

strategie-voor-kansen-voor-west-iii/  

Over een jaar begint een nieuwe subsidieperiode. Voor de derde keer staat Kansen voor West (het samenwerkingsverband 

van de vier grote steden en de vier provincies in de Randstad) voor belangrijke vragen. Want Nederland krijgt relatief weinig 

budget èn het is gemeenschapsgeld. Daarom willen we daar het maximale effect mee bereiken.  

 
 

We merken dat ons ambitieniveau per periode stijgt. Dat willen we niet alleen zelf, de noodzaak wordt ook ingegeven door de 

veranderingen in de samenleving. Kort samengevat is de missie dat we tussen 2030 en 2050 daadwerkelijk een circulaire, 

klimaatneutrale economie hebben, een veiliger samenleving èn gezonder en langer zullen leven. 

 

Om te komen tot een goed operationeel programma dat bijdraagt aan deze missie, hebben we een slimme strategie nodig. Daar 

kunnen we uw hulp goed bij gebruiken. Hoe meer mensen meedenken, hoe beter. Hier vindt u de conceptversie van de Regionale 

Innovatie Strategie (RIS): https://www.kansenvoorwest2.nl/files/ris-west-nl-post-2020-versie-vi-van-30-09-2019-voor-online-

consultatie-def.pdf  

Wilt u een aantal vragen beantwoorden en uw suggesties met ons delen? U heeft daarvoor de tijd tot 21 oktober 2019. Het 

spreekt vanzelf dat we u op de hoogte houden. 

 

 

Klik hier voor de digitale consultatieronde: https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/geef-uw-mening-digitale-consultatieronde-regionale-

innovatie-strategie/  

 

 

Gemeente Ede kan verder met plannen World Food Center gebied (20 september 2019) 

Bron: Website  World Food Centre https://worldfoodcenter.net/gemeente-ede-kan-verder-met-plannen-world-food-center-gebied/  

 

 

https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/nieuws/doe-mee-digitale-consultatieronde-regionale-innovatie-strategie-voor-kansen-voor-west-iii/
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/nieuws/doe-mee-digitale-consultatieronde-regionale-innovatie-strategie-voor-kansen-voor-west-iii/
https://www.kansenvoorwest2.nl/files/ris-west-nl-post-2020-versie-vi-van-30-09-2019-voor-online-consultatie-def.pdf
https://www.kansenvoorwest2.nl/files/ris-west-nl-post-2020-versie-vi-van-30-09-2019-voor-online-consultatie-def.pdf
https://www.kansenvoorwest2.nl/files/ris-west-nl-post-2020-versie-vi-van-30-09-2019-voor-online-consultatie-def.pdf
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/geef-uw-mening-digitale-consultatieronde-regionale-innovatie-strategie/
https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/geef-uw-mening-digitale-consultatieronde-regionale-innovatie-strategie/
https://worldfoodcenter.net/gemeente-ede-kan-verder-met-plannen-world-food-center-gebied/
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De gemeente Ede kan door met het uitwerken van de plannen voor het World Food Center (WFC) gebied en de WFC 

Experience. Dit is de conclusie na de raadsvergadering van donderdag 26 september waar de gemeenteraad van Ede haar 

wensen en bedenkingen uitte op de plannen voor het WFC gebied. 

Wethouder Leon Meijer; “Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor het project World Food Center en daarmee voor Ede. Er 

moesten grote besluiten genomen worden voor de toekomst van het WFC. Ik ben blij dat de gemeenteraad heeft laten zien dat ze met 

ons van mening is dat het vanuit het verleden en heden, maar ook voor de toekomst, logisch is om het WFC in Ede te ontwikkelen. 

Vanuit het belang van gezond en duurzaam voedsel, maar ook voor de werkgelegenheid in Ede is de komst van het World Food Center 

belangrijk.”  

 

Hoe verder? 

De volgende stap is het oprichten van een stichting die verder gaat met het ontwerpen en realiseren van de WFC Experience. 

Tegelijkertijd loopt de aanbesteding voor het selecteren van een exploitant voor de WFC Experience. Op het moment dat er een 

ontwerp voor de Experience is, laten gemeente en provincie nog een second opinion uitvoeren op de businesscase en de 

bezoekersaantallen.  

Ondertussen stelt de gemeente een structuurvisie en een bestemmingsplan op voor de woningen en bedrijven die zich straks gaan 

vestigen op het WFC terrein. 

 

WFC en de WFC Experience 

Het World Food Center gebied is de food – ontmoetingsplek voor inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Rondom de 

voormalige Mauritskazerne is er straks naast wonen en recreëren ruimte voor bedrijvigheid rondom het thema Food in brede zin.  

Het totale gebied is 28 hectare groot, waarvan 1 hectare bestemd is voor de WFC Experience: een plek waar bezoekers komen voor 

een uniek educatief voedselavontuur, waar bezoekers leren over eten en produceren van gezond en duurzaam voedsel en wat dit 

betekent voor de vraagstukken rondom voedsel in de wereld. 
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EU R&D and innovation policy 

Raad voor Concurrentievermogen: synergieën essentieel voor grote impact op economie 

(4 oktober 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 40 

 
De Europese onderzoeksministers hebben brede consensus bereikt over de waarde van synergieën, die essentieel worden 

geacht voor het maximaliseren van de impact van Europese programma’s als Horizon Europe op de economie. Dat is de 

uitkomst van de discussie die tijdens de Raad voor Concurrentievermogen werd gehouden over synergieën. Ook is er 

gesproken over de rol van onderzoek en innovatie binnen de economische langetermijnstrategie voor duurzame groei. 

 

Synergieën centraal in Horizon Europe   

Synergieën zijn volgens de Europese onderzoeksministers essentieel voor het maximaliseren van de impact van EU-programma’s op 

de Europese economie. Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/  hebben zij een oriënterend debat gevoerd over mogelijke 

synergiën tussen Horizon Europe en andere EU-programma’s. Zo werd er gesproken over mogelijke synergieën tussen Horizon 

Europe en een breed scala aan financieringsbronnen, zoals de structuurfondsen, nationale en regionale financiering, private bronnen 

en de European Investment Bank. Het Finse voorzitterschap wilde deze kwestie graag bespreken met het oog op het lopende 

strategische planningsproces van Horizon Europe en de aankomende onderhandelingen over het meerjarige EU-budget. 

 

Rol innovatie en onderzoek in Europese langetermijnstrategie  

Daarnaast hebben de Europese onderzoeksministers het debat over de Europese economische strategie voor duurzame groei 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/  voortgezet dat tijdens de vorige Raad voor 

Concurrentievermogen werd geïnitieerd. Het ging met name over de rol van onderzoek & innovatie binnen deze nieuwe groeistrategie. 

Er werd gediscussieerd over manieren om meer investeringen in onderzoek en innovatie aan te jagen en over hoe 

onderzoeksresultaten zo efficiënt mogelijk kunnen worden ingezet en wat er moet gebeuren om disruptieve innovatie bedrijfsmatig in te 

zetten. 

 

Context 

De Raad voor Concurrentievermogen vond plaats op 26 en 27 september in Brussel en was de tweede onder het Finse voorzitterschap 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Finnen-maken-prioriteiten-voorzitterschap-bekend. De langetermijnstrategie voor duurzame groei zal 

tijdens de volgende Raad voor Concurrentievermogen op 28 en 29 november opnieuw worden besproken en daarnaast zal het op de 

agenda staan van de Europese Raad half oktober.   

 

Meer informatie:  

Persbericht Raad https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/ : Competitiveness Council, 26-27/09/2019 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/nl/pdf: Voorbereiding van de Raad 

Concurrentievermogen: Strategische langetermijnsvisie voor duurzame groei 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12043-2019-INIT/nl/pdf: Voorbereiding Raad 

Concurrentievermogen: Pakket Horizon Europe - synergie met andere programma's 

 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Finnen-maken-prioriteiten-voorzitterschap-bekend
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12043-2019-INIT/nl/pdf
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Onderzoeksministers in grote lijnen eens over EU-strategie voor duurzame groei (3 

oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Een tweede onderwerp waarover de Europese Raad voor het Concurrentievermogen discussieerde was een gemeenschappelijke 

strategie voor duurzame groei. De EU-onderzoeksministers onderschreven in grote lijnen het op innovatie gebaseerde model van 

duurzame groei zoals gepresenteerd in een voorstel van het Finse voorzitterschap van de Raad. De discussies spitsten zich toe op het 

soort acties dat nodig is om in de gehele EU meer investeringen in onderzoek en innovatie aan te trekken, en op de wijze waarop kan 

worden gezorgd voor een betere benutting van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en voor meer ‘ontwrichtende’ innovatie. Er 

tekende zich wel een breuk af tussen West- en Oost-Europa, constateert een verslag van de bijeenkomst van Vleva. Oost-Europese 

lidstaten willen dat er rekening wordt gehouden met de achterstand van hun economieën. 

Verslag Competitiveness Council: https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/  

Videoverslag bijeenkomst: https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/8bd30f3c-ad3d-4527-baae-602340441111  

Rapport Finse voorzitterschap: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/en/pdf  

Verslag Vleva: https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/interne-markt/eu-nieuws/nieuwe-europese-breuklijn-rond-duurzame-groei  

 

 

Innovatie voor een duurzaam Europa (3 oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

De aanpak van milieu- en klimaatproblemen in Europa en wereldwijd vergt systeemveranderingen. Een rapport van het 

European Environment Agency (EEA) doet tien beleidsaanbevelingen over hoe overheden en andere actoren 

langetermijndoelstellingen inzake duurzaamheid mogelijk kunnen maken. Het rapport richt zich met name op de Europese voedsel-, 

energie- en mobiliteitssystemen en illustreert het belang van het bevorderen van innovaties in de maatschappij, bedrijfsmodellen en 

technologieën. 

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

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

 

 

Hoe Open Europa de nieuwe slogan voor innovatie en wetenschap werd (3 oktober 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

De binnenkort aftredende eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Carlos Moedas heeft in zijn beleidstermijn een 

nieuwe strategie geïntroduceerd die bekend werd onder de titel de 3 O’s: ‘open innovation’, ‘open science’ en ‘open to the world’. 

Dit heeft tot allerlei nieuwe beleidsinitiatieven en resultaten geleid, laat de publicatie Open Europe van de Europese Commissie zien. 

Openheid moet geen doel op zich zijn in de wetenschap, meent een artikel van Elizabeth Gadd, onderzoeksbeleidsmanager bij de 

Loughborough University London in een artikel van Research Europe. Je zou het vooral moeten zien als een middel om tot 

onderzoeksexcellentie te komen. Je moet het realiseren van openheid dan ook niet willen meten. Je moet het belonen met prijzen en 

open research fellowships. Dan kun je er meteen rekening mee houden dat openheid geen ‘level playing field’ heeft in de wetenschap. 

Publicatie EC: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0dc27be9-de75-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-

en  

Artikel Research Europe: 

https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383412https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383412  

 

 

Hoe kan de wetenschap de beleidsvorming in de EU beter ondersteunen? (3 oktober 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Wetenschappelijk beleidsadvies ligt steeds vaker onder vuur, wat het vertrouwen in zowel de wetenschap als de beleidsvorming 

ondermijnt. In een nieuw advies van de wetenschappelijke hoofdadviseurs (Scientific Advice Mechanism; SAM) van de Europese 

Commissie wordt een aantal veranderingen in de wetenschappelijke adviesprocessen aanbevolen en wordt voorgesteld deze te 

formaliseren in een gedragscode. 

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/info/news/how-can-science-better-support-eu-policymaking-2019-sep-26_enc  

Rapport SAM: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf  

 

 

Hoe grote bedrijven vormgeven aan de toekomst van technologieën en AI (3 oktober 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie en de OESO belicht de rol van grote bedrijven 

(corporates) als het gaat om toekomstige technologieën in het algemeen en kunstmatige intelligentie (AI) in het bijzonder. Het 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2019/09/26-27/
https://video.consilium.europa.eu/en/webcast/8bd30f3c-ad3d-4527-baae-602340441111
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11965-2019-REV-1/en/pdf
https://www.vleva.eu/nl/economisch-beleid/interne-markt/eu-nieuws/nieuwe-europese-breuklijn-rond-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://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0dc27be9-de75-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0dc27be9-de75-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en
https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383412https://www.researchresearch.com/news/article/?articleId=1383412
https://ec.europa.eu/info/news/how-can-science-better-support-eu-policymaking-2019-sep-26_enc
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf
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rapport bevat gegevens over octrooien, handelsmerken en wetenschappelijke publicaties van ‘s werelds grootste private r&d-

investeerders. De beide organisaties organiseerden op 27 september de conferentie CONCORDi 2019. Hier werd verder gesproken 

over de toekomst van industriële innovatie. Daarbij kwam ook het EU-beleid inzake industrieel onderzoek en industriële innovatie aan 

bod. Een rapport van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) 

laat zien dat octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom van groot belang zijn voor de bloei van bedrijven en voor de 

werkgelegenheid en het bbp van Europa. 

Aankondiging JRC: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/shaping-future-technologies-and-ai  

Rapport JRC / OESO: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/injfordybdiqnfwhh522qtkqbsspk6kiteu4ptj22kqrcyiak6ra/znuqybubusxkuv6xhufvmwn7de  

Videoverslag CONCORDi 2019: https://www.youtube.com/watch?v=Bh2f6WzDqgQ&amp;feature=youtu.be  

Nieuwsbericht EPO: https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190925.html  

Rapport EPO / EUIPO: http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9208BDA62793D113C125847A00500CAA/$File/IPR-

intensive_industries_and_economic_performance_in_the_EU_2019_en.pdf  

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/shaping-future-technologies-and-ai
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/injfordybdiqnfwhh522qtkqbsspk6kiteu4ptj22kqrcyiak6ra/znuqybubusxkuv6xhufvmwn7de
https://www.youtube.com/watch?v=Bh2f6WzDqgQ&amp;feature=youtu.be
https://www.epo.org/news-issues/news/2019/20190925.html
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9208BDA62793D113C125847A00500CAA/$File/IPR-intensive_industries_and_economic_performance_in_the_EU_2019_en.pdf
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/9208BDA62793D113C125847A00500CAA/$File/IPR-intensive_industries_and_economic_performance_in_the_EU_2019_en.pdf
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National R&D and innovation policy news 

 

 

Zo’n fonds voor innovatie, hoe ging dat de vorige keer? (3 oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Het kabinet wil een investeringsfonds oprichten met honderden miljoenen euro’s voor (onder andere) innovatie. Dat is al eens 

eerder gedaan, constateert een artikel van HOP / UToday. In vijf jaar tijd is er hieruit toen bijna drie miljard euro besteed aan ‘de 

Nederlandse kenniseconomie’. De verdeling van het geld liep toen echter niet zo lekker. Het Fonds Economische Structuurversterking 

(FES) werd mede daardoor na een paar jaar weer opgeheven. Wat valt hiervan te leren? 

Nieuwsbericht HOP / Cursor: https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/oktober/week-1/zon-fonds-voor-innovatie-hoe-ging-dat-de-vorige-

keer/  

 

 

Tweede Kamer ontevreden over Chinanotitie kabinet (3 oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

De Tweede Kamer is niet te spreken over de Chinanotitie die het kabinet begin dit jaar presenteerde. “De Tweede Kamer vroeg 

om een strategie, we kregen een niksige nota”, verwoordde Liliane Ploumen (PvdA) het algemeen gevoelen van de Kamer. Minister 

Stef Blok (BuZa) gaat het document nu herschrijven. Voorafgaand aan het debat pleitten Ingrid d’Hooghe, Rogier Creemers en Frank 

Pieke in een opiniebijdrage voor NRC al voor een veel strategischer aanpak van de relatie met China. “Hoe moeten we ons 

voorbereiden op China’s toekomstige grootmachtstatus en leidende rol in wetenschap, technologie, economie en geostrategie? Die 

vraag had centraal moeten staan in de Chinanotitie van het kabinet.” 

Nieuwsbericht de Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-oordeelt-hard-over-chinastrategie-slap-aftreksel-

en-niksige-nota~b435ea37/  

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/30/wees-niet-passief-doe-als-de-chinezen-a3975075  

 

 

Nog meer verbeteringen in het innovatiebeleid gewenst (3 oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Me Judice startte vorige week met een serie essays van economen over de vraag op welke wijze investeren in innovatie, 

technologie en kennis de toekomstige welvaartsgroei in Nederland kan vergroten. Afgelopen week verscheen onder andere een 

bijdrage van Harry Garretsen (RUG). Volgens hem moet innovatie vanuit een veel breder perspectief worden bevorderd dan alleen 

vanuit dat van technologie. Innovatiebeleid “kan ook het verbeteren van de managementpraktijk behelzen. Het moet derhalve 

generieker, zich meer richten op faciliteren van toeval en talent.” Rens van Tilburg (UU) vraagt in zijn bijdrage aandacht voor de rol van 

de Nederlandse financiële sector. Er valt, volgens hem, veel winst te behalen door de grote bestaande partijen – banken, 

pensioenfondsen, publieke investeringsinstellingen en de centrale bank – te bewegen tot meer investeringen in innovatie. 

Artikel Garretsen: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/een-pleidooi-voor-indirect-innovatiebeleid  

Artikel Van Tilburg: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatie-in-nederland-vereist-inzet-van-grote-financiele-spelers  

 

 

Drie familiebedrijven vormen samen de grootste plantenkweker (3 oktober 2019) 

Bron: Financieele Dagblad 3 oktober 2019  

Drie familiebedrijven uit het Westland fuseren en vormen vanaf dinsdag in omzet de grootste plantenkweker van Nederland. 

De kwekerijen Leo Ammerlaan, Van der Lugt en Grow Group gaan verder onder de nieuwe naam Plantise. De combinatie heeft 

een omzet van €75 mln en gaat op zoek naar verdere groei in het buitenland. 

Fusiepogingen worden in de agrarische sector regelmatig ondernomen maar lopen in de meeste gevallen op niets uit. Recent ketste 

een fusie tussen de kwekers Looye en Redstar af en eerder kwam het niet van combinaties tussen Best of Four en Van Nature en 

tussen Fruitmasters & Zon. Als puntje bij paaltje komt vinden de familiebedrijven het moeilijk om hun autonomie op te geven. 

https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/oktober/week-1/zon-fonds-voor-innovatie-hoe-ging-dat-de-vorige-keer/
https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/oktober/week-1/zon-fonds-voor-innovatie-hoe-ging-dat-de-vorige-keer/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-oordeelt-hard-over-chinastrategie-slap-aftreksel-en-niksige-nota~b435ea37/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kamer-oordeelt-hard-over-chinastrategie-slap-aftreksel-en-niksige-nota~b435ea37/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/30/wees-niet-passief-doe-als-de-chinezen-a3975075
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/een-pleidooi-voor-indirect-innovatiebeleid
http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatie-in-nederland-vereist-inzet-van-grote-financiele-spelers
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Wagen om jonge planten verder uit elkaar te zettenFoto: Plantise 

‘Ook wij hebben elkaar wel eens diep in de ogen moeten kijken’, zegt Ilone Ammerlaan, die ceo wordt van de nieuwe combinatie die 

werkt met tweehonderd vaste mensen en in drukke periodes nog eens vierhonderd flexkrachten. 'We wilden echt een fusie tot en met 

het onroerend goed, zodat er geen weg terug is.' Het fusieproces heeft op de kop af twee jaar in beslag genomen en tientallen 

werknemers hebben eraan meegewerkt. 

 

Meegroeien met afnemers 

Plantise, dat een hoofdkantoor krijgt in Bleiswijk, levert stekken en plantjes aan telers van tomaten, komkommers, rozen of orchideeën. 

De combinatie verbouwt in Nederland op 56 hectare kasoppervlak - verspreid over zeven locaties - en heeft ongeveer 15% van de 

opkweekmarkt in handen. Daarnaast heeft het fusiebedrijf in het buitenland nog eens 14 hectare en deelnemingen in zo’n 25 bedrijven 

in diverse landen, zoals Hongarije, Frankrijk, Zuid-Afrika en de Filipijnen . 

Familiebedrijf Van der Lugt nam het initiatief voor de fusie, omdat de markt consolideert en de marges onder druk staan. Het aantal 

bedrijven dat actief is in glasgroenten is sinds 2005 ruim gehalveerd, van 2500 naar een kleine 1200 bedrijven in 2018. 'Door 

samenwerkingen en fusies worden onze klanten steeds groter, professioneler en hun ambities internationaler', zegt Ammerlaan. 'Daarin 

moet je als leverancier meegroeien.’  

 

Groei in buitenland 

Verdere groei moet de bedrijfstak uit het buitenland halen. ‘In Nederland is het areaal al jaren zo’n vierduizend hectare en dat zal in 

toekomst eerder krimpen dan groeien’, zegt Ammerlaan. Het nieuwe bedrijf is daarop voorbereid en kweekt al planten in het buitenland 

op. Daardoor heeft het kortere routes naar lokale markten dan zijn concurrenten. Dat zijn bedrijven als Wayland, VreugdenhilKlugt en 

Beekenkamp. 

Het internationale netwerk zorgt voor en betere bezetting van de kassen en helpt om tuinbouwbedrijven het hele jaar door groente- en 

sierteeltproducten te kunnen leveren. Gezamenlijk kunnen de drie familiebedrijven meer investeren in innovatie, zoals een stabielere 

kwaliteit van de planten en in robotisering. De fusie geeft bovendien werknemers meer mogelijkheden om door te groeien in het bedrijf 

en om zich te specialiseren. 

De directie wordt gevormd door vijf leden, waarvan er vier afkomstig zijn van de familiebedrijven. Het oorspronkelijke idee was om het 

eigendom van de nieuwe onderneming gelijkelijk over de partners te verdelen, maar die verdeling is na boekenonderzoek aangepast. 

Leo Ammerlaan krijgt een belang van 48%, net als Van der Lugt en Grow Group krijgt het resterende belang van 4%. Hans 

Grootscholten van Grow Group zit niet in de directie, maar wordt aandeelhouder en adviseur van het bedrijf.  
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Gobal innovation news 

Onderlinge nabijheid onderzoekers en onderzoeksinstituten stimuleert innovatie (3 

oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

De OESO heeft een rapport gemaakt over de octrooiactiviteiten in Europa van ruim 21.000 onderzoeksinstellingen uit 36 

OESO-landen en China, van 1992 tot 2014. Deze groeiden harder dan de octrooiactiviteiten van de industrie, maar het aandeel van 

onderzoeksinstellingen in het totaal ligt nog wel steeds veel lager dan van de industrie. Het rapport laat ook zien dat de geografische 

nabijheid van onderzoeksinstellingen samengaat met een hogere octrooiactiviteit van de industrie in kwestie. Een studie van het 

Amerikaanse IZA Institute of Labor Economics constateert dat uitvinders die dichtbij elkaar zitten meer octrooien aanvragen en krijgen. 

Toen het bedrijf Kodak in Rochester NY ten onder ging, verlieten veel uitvinders de regio en daalde het aantal octrooien van de 

onderzoekers die bleven. Als uitvinders naar een grotere hightech-cluster verhuizen, stijgt hun octrooiactiviteit. 

Aankondiging OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-

institutions-to-innovation_d52d6176-en  

Rapport OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-

institutions-to-innovation_d52d6176-en  

Aankondiging IZA: https://www.iza.org/publications/dp/12610/the-effect-of-high-tech-clusters-on-the-productivity-of-top-inventors  

Publicatie IZA: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/injfordybdiqnfwhh522qtkqbsspk6kiteu4ptj22kqrcyiak6ra/5rxs4vsl56fdlxiylfquefjp7q  

 

 

“Het doen van ontdekkingen is al 150 jaar politiek” (3 oktober 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Nature, is het tijdschrift begonnen met een reeks essays over hoe het 

onderzoekssysteem in de wereld de afgelopen anderhalve eeuw is veranderd. Het eerste artikel, van David Kaiser (MIT), laat zien hoe 

die overheidsbemoeienis met onderzoek altijd gerelateerd is aan maatschappelijke ontwikkelingen, zoals oorlogen en recessies. De 

invloed van het bedrijfsleven is voortdurend toegenomen. 

Artikel Nature: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02848-2  

 

 

Sociale en geesteswetenschappen houden stand in bèta-technische wereld  (3 oktober 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

Hoewel studenten in de bèta/technische gebieden vaak meer verdienen in hun eerste baan, halen studenten in de sociale en 

geesteswetenschappen (liberal arts) over het algemeen hun achterstand in, vooral omdat hun “zachte vaardigheden”, zoals 

probleemoplossend vermogen en kritisch denken, op de lange termijn waarde hebben in een reeks van carrières. Een artikel van 

Issues zet uiteen waarom en hoe het hoger onderwijs meer moet doen om studenten beter voor te bereiden op werk, leven en 

burgerschap. 

Artikel Issues: https://issues.org/the-world-needs-students-with-interdisciplinary-education/  

 

 

Mission Innovation haalt doelstellingen voor rd&d schone energie lang niet (3 oktober 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 3 oktober 2019  

In 2015 committeerden 24 landen en de EU zich ertoe hun overheidsinvesteringen in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie (rd&d) 

op het gebied van schone energie binnen vijf jaar te verdubbelen. Maar de resultaten van het Mission Innovation Initiative blijven echter 

ver achter op deze doelstelling, constateert een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF. 

Nieuwsbericht ITIF: https://itif.org/publications/2019/09/23/omission-innovation-20-diagnosing-global-clean-energy-innovation-system  

Rapport ITIF: http://www2.itif.org/2019-global-energy-innovation-index.pdf?_ga=2.179471524.1867578299.1569967166-

1839733441.1566728423  

Samenvatting Rapport: https://itif.org/publications/2019/08/26/global-energy-innovation-index-national-contributions-global-clean-

energy  

 

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-institutions-to-innovation_d52d6176-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-institutions-to-innovation_d52d6176-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-institutions-to-innovation_d52d6176-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/cross-country-evidence-on-the-contributions-of-research-institutions-to-innovation_d52d6176-en
https://www.iza.org/publications/dp/12610/the-effect-of-high-tech-clusters-on-the-productivity-of-top-inventors
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/injfordybdiqnfwhh522qtkqbsspk6kiteu4ptj22kqrcyiak6ra/5rxs4vsl56fdlxiylfquefjp7q
https://www.nature.com/articles/d41586-019-02848-2
https://issues.org/the-world-needs-students-with-interdisciplinary-education/
https://itif.org/publications/2019/09/23/omission-innovation-20-diagnosing-global-clean-energy-innovation-system
http://www2.itif.org/2019-global-energy-innovation-index.pdf?_ga=2.179471524.1867578299.1569967166-1839733441.1566728423
http://www2.itif.org/2019-global-energy-innovation-index.pdf?_ga=2.179471524.1867578299.1569967166-1839733441.1566728423
https://itif.org/publications/2019/08/26/global-energy-innovation-index-national-contributions-global-clean-energy
https://itif.org/publications/2019/08/26/global-energy-innovation-index-national-contributions-global-clean-energy
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Wageningen University & Research  related Events 
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Events

 

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

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

holdings' 

 

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

participants!  

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

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

 

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

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

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

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

 

Scope and objectives 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

possibilities for collaboration and knowledge exchange. 

 

The specific objectives of the workshop are: 

•             identifying common challenges 

•             exploring potential solutions to shared challenges 

•             exchanging good practices 

•             connecting participating projects 

•             promoting further cooperation between partners from different projects 

 

Apply to attend 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Travel and accommodation 

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

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

EIP-AGRI Service Point at a later date. 

 

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

 

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

 

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

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node/5163
mailto:workshop@eip-agri.eu
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NEW: Invitation: EUA - VSNU Conference on Recognition & Rewards, Rotterdam 15 

November  

Please join us to share your views and best practices on recognition and rewards systems for academics. 

There is a growing movement to review the recognition and rewards systems for academics in Europe. Since research is global, the 

European University Association (EUA) and the Association of Universities in the Netherlands (VSNU) are joining forces and would like 

to welcome you to an international conference on 15 November 2019 in Maassilo Rotterdam, the Netherlands. The event is hosted in 

collaboration with the Dutch Ministry of Education, Culture and Science. 

 

Register for the Conference on Recognition & Rewards: 

https://congresbalie.cariat.nl/informatie.asp?id=C191115&lang=EN&utm_source=flexmail&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=preregister+for+the+

conference  

 

Further information on the conference (including the programme) is available on the event webpage https://eua.eu/events/107-vsnu-

eua-conference-on-recognition-rewards.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-

mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=eua+workshop+repo

rt+research+assessment+for+researcher+recruitment+and+career+progression  

 

We would be delighted to have you join us. Conference registration is free, however participants are responsible for their transport and 

hotel stay. 

 

On behalf of the European University Association (EUA) and the Association of Universities in the Netherlands (VSNU), 

 

 

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 

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 

https://congresbalie.cariat.nl/informatie.asp?id=C191115&lang=EN&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=preregister+for+the+conference
https://congresbalie.cariat.nl/informatie.asp?id=C191115&lang=EN&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=preregister+for+the+conference
https://congresbalie.cariat.nl/informatie.asp?id=C191115&lang=EN&utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=preregister+for+the+conference
https://eua.eu/events/107-vsnu-eua-conference-on-recognition-rewards.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=eua+workshop+report+research+assessment+for+researcher+recruitment+and+career+progression
https://eua.eu/events/107-vsnu-eua-conference-on-recognition-rewards.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=eua+workshop+report+research+assessment+for+researcher+recruitment+and+career+progression
https://eua.eu/events/107-vsnu-eua-conference-on-recognition-rewards.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=eua+workshop+report+research+assessment+for+researcher+recruitment+and+career+progression
https://eua.eu/events/107-vsnu-eua-conference-on-recognition-rewards.html?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=invitationeuavsnuconferenceonrecognitionrewards261invitationeuavsnuco201&utm_content=eua+workshop+report+research+assessment+for+researcher+recruitment+and+career+progression
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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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/  

 

 

NEW: SusChem Stakeholders Event 2019, Brussels 27 November 2109 

The 2019 SusChem Stakeholders Event "Sustainable Chemistry to solve global challenges: the new SusChem Strategic Research and 

Innovation Agenda" will take place on 27 November 2019, in Brussels.  

 
© SusChem  

The 2019 SusChem Stakeholders Event "Sustainable Chemistry to solve global challenges: the new SusChem Strategic Research and 

Innovation Agenda" will be held on 27 November 2019, at the Marriott Grande Place hotel, in Brussels. 

 

As part of its new SIRA, SusChem has responded to global challenges for a sustainable future, recommending technology priorities that 

can become solutions. During the event, the new SusChem SIRA will be launched, reflecting the strategy and role of Sustainable 

Chemistry and Industrial Biotech in boosting innovation in Europe, in the context of Horizon Europe and beyond. 

 

The new SusChem SIRA aspires to bring the SusChem vision towards 2030, providing high level priorities as well as a technology 

roadmap. This is the result of a collaborative and co-creation effort, across Europe, together with the SusChem Stakeholders. The 

innovation priorities focus on the main pillars of SusChem: Advanced Materials, Advanced Processes and enabling Digital technologies 

as well as their synergies. Horizontal topics: 'safe-by-design', 'sustainability assessment', and 'building on education and skills capacity' 

are part of the strategic recommendations for reflection and discussion. 

 

Throughout the day, participants will discuss global and societal challenges, and the SusChem SIRA-relevant priorities, including the 

digital transformation of the chemical and industrial biotech sectors, the prospects and challenges of Circular Economy and the energy 

transition across value chains, and the role of innovation at national and European level. 

 

The draft programme is available at www.suschem.org  

 

Who should attend? 

The SusChem Stakeholders 2019 aspires to bring together players along the different value chains, embracing interdisciplinari ty across 

the full innovation ecosystem (large industry, startups, SMEs, Universities and Research Technology Organizations (RTOs) as well as 

the civil society and other organizations. The objective is to address common innovation challenges and debate priorities crucial to the 

sustainability of the European chemical sector. 

 

https://www.esciencesymposium2019.nl/page/606790
https://www.esciencesymposium2019.nl/
http://www.suschem.org/
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Secure your spot! REGISTER NOW at www.suschem.org 

 

 

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

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

   

ABOUT THE EVENT 

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

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

developments in the bio-based industries sector.  

  

THE PROGRAMME 

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

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

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

exchange of ideas and best practices. 

  

WHO 

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

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

  

WHERE 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

you. #EUWIC  

  

 

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

BIOSIGNALS 2020 24-26 February 2020  

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

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

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

24 February 2020 - 26 February 2020  

  

  

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

Foreseen Courses EU office in 2019 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2019 

 

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

gegeven door RVO. 

  

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

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2018 and 2019; based on information per 7 October 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) 

More information ERC-2020 Public-

Engagement-with-research-award  

10 January 2020 at 17:00 CET https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-

engagement-with-research-award  

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) 

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://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-with-research-award
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/infradev-01-2019-2020.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2019.html
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H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 two-stage 

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

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

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

single stage 

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

stage) 

H2020- BIOTEC-06-2020 (IA),  

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

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

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

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

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

stage) 

HORIZON 2020 DEDICATED SME 

INSTRUMENT 

 

Fast Track to Innovation (FTI) 

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

tenders/opportunities/portal/screen/opp

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

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

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

 

Pillar III  Societal Challenges 

 

Societal challenge 1 HEALTH  

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

DTH-2020  two-stage  

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

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

two-stage) 

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

HCO-2020, H2020-SC1-DTH-2020 

single-stage 

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

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

Societal Challenge 2 FOOD  

H2020 SFS-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time  deadline second stage 2  8 

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

H2020 SFS-2018-2020 call 2020  

single stage 

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

H2020 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

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

H2020 BG-2018-2020 call 2020 single-

stage 

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

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage at 17.00 Brussels time deadline second stage 2  8 

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

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 

single-stage 

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

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

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

H2020-FNR-2020 call 2020 single-

stage 

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

  

Societal Challenge 4 TRANPORT  

Societal Challenge 5 ENVIRONMENT  

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

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

stage 2 3 September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-LC-LCA-2020 two-

stage) 

H2020-SC5-2020 single-stage 13 February 2020 at 17.00 Brussels time (H2020-SC5-2020 single-stage 

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

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

two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
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Other related EC calls (JTI, ERA-COFUNDS, JPI´s etc.) 

Overview of deadlines of most important public-public and public-private EC calls related to Horizon 2020 based on 

information per 7 October 2019 for more details; go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  

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

 

Call identifier Dead line 

 

ERA-NET / ERANET-COFUND 

 

ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

www.eranetbioenergy.net  & 

www.eranetbestf.net  

The call is expected to open on October 22nd 2018 with a  

closing date for pre-proposals in January 2019.  

Projects are expected to start in spring 2020.  

 

The call text will be published on the webpages of ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

(www.eranetbioenergy.net  & www.eranetbestf.net ) and on the web pages of the participating 

funding agencies. 
 

Joint Technology Initiatives  

  

Joint Programming Initiatives 

 

 

Overview websites running 

Joint Programming Initiatives 

• A healthy diet for a healthy life (HDHL): http://www.healthydietforhealthylife.eu/  

• Agriculture, food security and climate change (FACCE):  http://www.faccejpi.com/  

• Antimicrobial Resistance- The Microbial Challenge - An Emerging Threat to 

Human Health (JPI AMR):  http://www.jpiamr.eu/  

• Connecting Climate Knowledge for Europe (Clik'EU): http://www.jpi-

climate.eu/home  

• Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI-Oceans): http://www.jpi-oceans.eu/  

• More Years, Better Lives - The Potential and Challenges of Demographic 

Change (JPI MYBL):  http://www.jp-demographic.eu/  

• Neurodegenerative Disease/Alzheimer's (JPND): 

http://www.neurodegenerationresearch.eu/  

• Urban Europe - Global Urban Challenges, Joint European Solutions (Urban 

Europe): http://jpi-urbaneurope.eu/  

• Water challenges for a changing world (Water-JPI):  http://www.waterjpi.eu/  

• Cultural Heritage a Challenge for Europe (Cultural Heritage):  http://www.jpi-

culturalheritage.eu/  

  

European Innovation Partnerships  

 

 

Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 7 October 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 7 October 2019. Calls marked with NEW  are newly included in 

the list 

Deadline Call 

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://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/index.html
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/enw-pps-fonds---kiem/enw-pps-fonds---

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

08-10-2019 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  

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

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

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

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

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

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

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

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

meetmodellen/  

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

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

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

verantwoord-inzet.html  

05-11-2019 NEW: Deadline indiening fase 1 aanmelden programma-initiatief voor Perspectiefronde 2019/2020.   

Fase 1: Aanmelden programma-initiatief: 5 november 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.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  

07-11-2019 NEW: Sluiting indiening vooraanmeldingen  Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO): NWO 

Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) werkt samen met Netherlands Space Office (NSO).  De 

sluitingsdatum voor de (verplichte) vooraanmeldingen is op 7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T. 

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/ttw/stevinpremie/stevinpremie.html
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
http://www.gezondheidsfondsen.nl/subsidieoproep-programmahumane-meetmodellen/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet/kunstmatige-intelligentie---verantwoord-inzet.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.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
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https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-

ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.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  

21-11-2019 NEW: Deadline for The Netherlands - CGIAR Research Programme - Senior Expert Programme. The 

date of the fourth assessment round is extended till Thursday 21 November 2019, 14:00 CET. Please note: it 

is expected that this will be the last opportunity to submit a proposal. https://www.nwo.nl/en/research-and-

results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep  

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  

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 

03-12-2019 NEW: Deadline indiening fase 2 Programma Ontwerp voor Perspectiefronde 2019/2020.   Fase 2: 

Indienen programma-ontwerp: 3 december 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.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 

09-01-2020 Sluiting indien volledige aanvragen De sluitingsdatum voor uitgewerkte aanvragen (full proposals) is op 9 

januari 2020, 14.00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-

ruimteonderzoek-go.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 

16-01-2020 NEW:  Deadline voor vooraanmelding Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW  De deadline voor 

vooraanmeldingen is 16 januari 2020. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-

competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.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/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.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/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nl-cgiar/instruments/sep
https://www.nwo.nl/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
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/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.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/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go/gebruikersondersteuning-ruimteonderzoek-go.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-orc.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
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  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een jaar tijd: 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-05-2019 NEW: Deadline indiening fase 3 Programma Ontwerp voor Perspectiefronde 2019/2020.   Fase 2: 

Indienen programma-ontwerp: 3 december 2019. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html 

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

een jaar tijd: 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

09-07-2019 NEW:  Deadline voor indiening volledige aanvraag Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW  De 

deadline voor uitgewerkte aanvragen is 9 juli 2020. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-

ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html 

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 7 October 2019. Calls marked with NEW are newly included in the list 

Deadline Call 

Vanaf 16 

mei 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
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/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.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/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.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


 

 

 

 37 

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

