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HORIZON 2020    

Vooraankondiging: Nieuwe internationale (cofund-)call over duurzame stedelijke 

mobiliteit verwacht (25 November 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vooraankondiging-nieuwe-internationale-cofund-call-

over-duurzame-stedelijke-mobiliteit-verwacht.html  

In december/januari verwacht JPI Urban Europe een nieuwe call over duurzame stedelijke mobiliteit te openen waaraan maar 

liefst 16 landen meedoen, waaronder Nederland (NWO). De internationale matchmaking-bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 

januari tijdens de jaarlijkse ‘Transportation Research Board Meeting’ in Washington DC. 

 
16 landen werken samen aan duurzame stedelijke mobiliteit 

Het ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ENUAC) wordt naar verwachting in december 2019 geopend, met als doel 

om nieuwe oplossingen en benaderingen voor duurzame stedelijke mobiliteit te ontwikkelen en te testen. Zestien landen met dezelfde 

ambitie gaan hun middelen delen om een aantal calls te organiseren voor onderzoeks- en innovatieprojecten en voor begeleidende 

maatregelen, zodat een zo groot mogelijk impact behaald wordt. De gezamenlijke calls en acties zullen gericht zijn op maatregelen 

voor betere stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit voor alle groepen in de samenleving, in combinatie met steeds duurzamere 

systemen voor stedelijke mobiliteit. 

 

Co-creatie en maatschappelijke impact 

Projecten komen in aanmerking voor deze call als er sprake is van co-creatie en indien stakeholders al vanaf het begin nauw betrokken 

worden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op actuele stedelijke uitdagingen. Van de projecten wordt verwacht dat de resultaten 

nieuwe benaderingen, tools, instrumenten, inzichten en kennis opleveren voor stakeholders en zo bijdragen aan een steeds 

duurzamere stedelijke toegankelijkheid en connectiviteit. 

De projectresultaten moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van relevante doelstellingen van het stedelijk, 

regionaal, nationaal en Europees vervoersbeleid. Zo worden steden, stadsbewoners, gemeenschappen, bedrijven en instellingen 

geholpen om optimaal gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van stedelijke mobiliteit. 

 

Matchmaking-bijeenkomst 

JPI Urban Europe en de Zweedse ambassade in Washington DC nodigen geïnteresseerden uit voor een internationale matchmaking-

bijeenkomst. Daar wordt meer informatie gegeven over de call, en kunnen bezoekers kennismaken met collega-onderzoekers en 

stakeholders, en de mogelijkheden verkennen om een gezamenlijk voorstel te ontwikkelen voor deze call. 

Het evenement vindt plaats in het kader van de jaarlijkse ‘Transportion Research Board Meeting’, die van 12-16 januari 2020 wordt 

gehouden in Washington DC. Dit forum trekt meer dan 13.000 professionals uit de hele wereld en programmeert sessies die 

interessant zijn voor beleidsmakers, mensen uit de praktijk, onderzoekers, overheidsvertegenwoordigers, het bedrijfsleven en 

academische instellingen. 

• Aanmelden via de website van Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/matchmaking-event-find-your-project-partners-for-

the-era-net-cofund-urban-accessibility-and-tickets-79704816251  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vooraankondiging-nieuwe-internationale-cofund-call-over-duurzame-stedelijke-mobiliteit-verwacht.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vooraankondiging-nieuwe-internationale-cofund-call-over-duurzame-stedelijke-mobiliteit-verwacht.html
https://www.eventbrite.com/e/matchmaking-event-find-your-project-partners-for-the-era-net-cofund-urban-accessibility-and-tickets-79704816251
https://www.eventbrite.com/e/matchmaking-event-find-your-project-partners-for-the-era-net-cofund-urban-accessibility-and-tickets-79704816251
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Meer geld voor Horizon 2020 en Erasmus+ in 2020 (21 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 47 

 
De budgetten voor Horizon 2020 en voor Erasmus+ voor 2020 gaan omhoog, ten opzichte de voorgestelde begroting van de 

Commissie. Dit blijkt uit de overeenstemming die de Raad en het Parlement hebben gevonden over de EU-begroting voor 

2020. Bovendien zal de gehele Europese begroting voor 2020 iets stijgen. 

 

Begroting voor onderzoeks- en onderwijsprogramma's stijgt  

De Raad en het Parlement hebben consensus https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14283-2019-INIT/en/pdf  gevonden 

over de Europese begroting voor 2020. De Europese instellingen willen in 2020 meer investeren in jongeren, onderzoek, groei en 

klimaat en trekken voor deze onderwerpen extra geld uit, vergeleken met de conceptbegroting van de Commissie. Het budget voor 

Horizon 2020 wordt naar 13,49 miljard euro bijgesteld (8,8% meer dan in 2019). Daarbij willen de instellingen een groot deel van het 

extra budget inzetten voor klimaat-gerelateerd onderzoek. Het budget voor Erasmus is vastgesteld op 2,89 miljard euro (3,6% meer 

dan in 2019). Tot slot zal het gehele Europese budget voor 2020 stijgen naar 168,69 miljard euro: iets meer dan de 168,3 miljard die de 

Commissie eerder voorstelde en 1,5% meer dan in 2019. 

 

Context 

Elk jaar stelt de Commissie een begroting op voor het jaar daarop, die goedgekeurd moet worden door zowel de Raad als het 

Parlement. Eind oktober vonden het Parlement en de Raad nog geen akkoord over de Europese begroting voor 2020. Uiteindelijk heeft 

een bemiddelingscomité met daarin vertegenwoordigers van beide partijen toch een akkoord weten te sluiten. Het Parlement heeft zich 

in de onderhandelingen sterk gemaakt voor een verhoging van de begrotingen voor Horizon 2020 en Erasmus+. De Raad wilde juist 

een lagere totaalbegroting en minder geld voor Horizon 2020. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14283-2019-INIT/en/pdf: Joint text on the general budget of the 

European Union for the financial year 2020 ‒ Approval 

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-

agreement/: 2020 EU budget: Council and Parliament reach agreement 

Publicatie Europees Parlement https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-

investing-more-in-climate-action-youth-and-research: EU Budget 2020 deal: Investing more in climate action, youth and research 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280: Agreement on EU budget for 2020: 

Tackling climate change and delivering on other EU priorities 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14283-2019-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Stijging-budget-Horizon-2020-en-Erasmus-conceptbegroting-EU-voor-2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Voorlopig-geen-akkoord-2020-EU-budget
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2020-Raad-niet-eens-met-EC-voorstel-Horizon-2020
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14283-2019-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/18/2020-eu-budget-council-and-parliament-reach-agreement/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191118IPR66837/eu-budget-2020-deal-investing-more-in-climate-action-youth-and-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6280
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Horizon Europe 

EU members debate whether, and how much, to open Horizon to the world (26 November 

2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 167 - 26 Nov 2019 

Not all aspects of international science cooperation are to the liking of researchers and policy makers in central and eastern 

Europe. They want to see the innovation gap fixed before the EU spends more money abroad 

 
Data from the regional innovation scoreboard by the European Commission shows a significant R&D performance gap between EU 

member states 

Before the EU further opens its research and innovation funding programme to countries all over the world, researchers and 

policy makers in central and eastern Europe call for help strengthening national systems in poorer member states which are 

lagging behind. “To paraphrase [US President] Donald Trump, let's make the European science great again in Europe first and 

then open to third countries,” Mateusz Gaczyński, deputy director for innovation and development at the Ministry of Science 

and Higher Education in Poland told Science|Business. 

 

Poland has recently passed a reform https://sciencebusiness.net/news/poland-reforms-innovation-system-bid-emulate-success-

finlands-vtt-and-germanys-fraunhofer  of its research and innovation system that helped create a network of applied research institutes 

and a dedicated agency to attract home expat researchers, in a bid to stop brain drain and boost performance in Horizon Europe.  

Gaczyński acknowledges that without opening to third countries EU will not be able to make its science and innovation system more 

competitive globally, but wants the EU to focus on European problems before looking further. “First things should come first,” he said.  

This view has been echoed, with different emphases, by researchers and academics elsewhere in central and eastern Europe. For the 

most part, they agree the EU should be thinking about ambitious investment in research across the world as part of future planning, but 

say the innovation gap between rich and poor member states should be fixed before venturing further outside its borders. 

For Marcin Pałys, rector of the University of Warsaw, it is important for Europe to be involved in international scientific cooperation.  “We 

must not isolate ourselves from the rest of the world,” he told Science|Business.  

 

But there are caveats. Reciprocal cooperation that entails, for example, Australia or Japan opening their labs to EU researchers is okay. 

Likewise, the association model proposed by the European Commission, in which third countries can contribute to the EU research 

budget in order to get access to funding calls, is also acceptable for central and eastern European countries.  

But Pałys is worried about “financing that [results in a] net flow of money from EU funds to third countries.” 

Another point of concern for Pałys is that international cooperation could affect the cohesion inside European research, if EU-funded 

projects help countries like Canada or the US suck up more talented researchers from central and eastern Europe, a region which is 

already affected by the migration of talent to richer countries in Europe.  

 

Poorly organised national systems 

The EU has the largest civilian research programme in the world, but the distribution of funds among member states is biased towards 

richer countries with strong national science systems. Researchers in countries where national systems are poorly organised and 

funded feel the EU programmes should also work towards reducing that bias, in addition to promoting scientific excellence.  

“I do not feel it is ethical to move money outside the EU, until the within EU discrepancies are halted,” Andras Báldi, a researcher at the 

Centre for Ecological Research of the Hungarian Academy of Sciences told Science|Business.   

Báldi argues the EU should work outside its borders to achieve its geopolitical ambitions in climate change and artificial intelligence, but 

it should avoid funding projects that are entirely outside of the EU. “That is not very good,” he said.  

Others say cooperation complimenting European research and innovation should be encouraged, especially in projects where 

European members take the lead. International cooperation in Horizon Europe “could be seen as a development programme for 

https://sciencebusiness.net/news/poland-reforms-innovation-system-bid-emulate-success-finlands-vtt-and-germanys-fraunhofer
https://sciencebusiness.net/news/poland-reforms-innovation-system-bid-emulate-success-finlands-vtt-and-germanys-fraunhofer
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European good practices, in areas of the world where US leadership is retracting,” said Markus Dettenhofer, director of the Central 

European Institute of Technology (CEITEC) in Brno, Czech Republic. 

Dettenhofer believes the EU should “assume the role of world leader“ in research and innovation.  

It won’t be easy for policy makers in Brussels to find the right balance between these complaints and the ambition to have a larger 

footprint abroad. But, according to Pałys, the EU could first set up a pilot programme for third countries, with a limited budget. That way, 

the EU can figure out how these collaborations work in practice, “without facing the risks of diverting big money to third countries,” said 

Pałys. 

Another idea would be to introduce an offset mechanism, which would require third countries receiving money from the EU research 

programme to invest in the EU. According to Pałys, this system has already been used successfully in defence cooperation. For 

example, if a country like Romania buys military equipment from the US, then US companies are expected to invest in Romania.  

 

Europe first? 

During Horizon Europe negotiations last year, Romanian MEP and Horizon Europe co-rapporteur Dan Nica said the motto of the 

programme should be “Europe first”.  He has since toned down this approach, but now that budget cuts seem to be imminent, Nica said 

the EU will probably dial down its “remarkable” ambition to fund research projects throughout the world. These ambitions, Nica said, 

“Will have to be reduced and prioritise projects coming from member states.” 

Nica made the comments earlier this month, as rumours of difficult budget negotiations among member states began circulating in 

Brussels. Some countries want a slimmer budget overall, while others lament the European Commission’s plan to shift money from 

cohesion policy and agriculture towards science and technology.  

But not everyone agrees with this approach. According to Igor Papič, rector of the University of Ljubljana, the argument that Horizon 

Europe should diminish its international outlook and focus on the innovation gap does not hold and efforts should be made to preserve 

the proposed research and innovation budget as a whole.  

“The much bigger concern for me is the new attempt that we should drastically reduce the budget for Horizon Europe,” said Papič. 

“[International cooperation] is not an obstacle to fixing our problems.” 

Research and innovation programmes could be badly hit by the budget tussle. German MEP Christian Ehler and Horizon Europe co-

rapporteur was the first to announce a potential €12 billion cut from the European Commission’s proposed €94 billion for the next EU 

research and innovation programme.  

 

 

Hoe Horizon Europe moet bijdragen aan Europese Universiteiten (21 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 47 

 
De Commissie wil geld uit Horizon Europe besteden aan het Europese Universiteiten-initiatief. Het plan voor een Europees 

Excellentie-initiatief moet deelnemende universiteiten excellenter maken en wordt gefinancierd uit het widening-budget. Als 

eerste stap volgt een pilot met een groep hoger onderwijsinstellingen die een ‘Visie op de Toekomst van Europese 

Universiteiten’ moeten formuleren. 

 

Nieuw Europees Excellentie Initiatief 

De Commissie wil een deel van het budget voor Horizon Europe spenderen aan een nieuw Europees Excellentie-initiatief. Het plan 

moet ervoor zorgen dat hoger onderwijsinstellingen die nog niet excellent zijn, dat wel kunnen worden en zal gelinkt worden aan het 

Europese Universiteiten-initiatief. Dat blijkt uit antwoorden van Moedas 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf, 

Europees Commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, op vragen van het Europese Parlement. Volgens het plan zouden 

universiteiten netwerken moeten vormen die onderling strategieën en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en innovatie delen. Het 

initiatief zal beperkt blijven tot de 17 geselecteerde Europese Universiteitennetwerken https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/4-

Nederlandse-kennisinstellingen-bij-gekozen-Europese-Universiteiten  en de 24 die zich nu kunnen aanmelden. Het nieuwe initiatief zal 

gefinancierd worden uit het widening-budget, waarvoor 3,3% van het Horizon Europe-budget is gereserveerd. Naar verluidt zal een 

derde hiervan voor het nieuwe plan beschikbaar zijn, oftewel 1,1% van het totaalbudget voor Horizon Europe. 

 

Denkgroep ‘Visie toekomst Europese universiteiten’ 

Als eerste stap zal de Commissie een ‘politiek proces’ starten en een groep hoger onderwijsinstellingen vragen om een ‘Vision on the 

Future of European Universities’ te formuleren. Het excellentie-initiatief zou universiteiten moeten helpen om deze visie te realiseren. 

 

https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe-faces-cut-eu12b-warns-mep
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/4-Nederlandse-kennisinstellingen-bij-gekozen-Europese-Universiteiten
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/4-Nederlandse-kennisinstellingen-bij-gekozen-Europese-Universiteiten
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Context 

Een Europees Excellentie-initiatief is één van de nieuwe instrumenten in Horizon Europe en valt onder de horizontale pijler Spreading 

Excellence and Widening Participation. Volgens de verordening voor het kaderprogramma 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7942-2019-INIT/en/pdf  komen hiervoor alleen instellingen in aanmerking wiens 

plannen goed aansluiten op nationale O&I-strategieën. The Guild, een koepel van universiteiten, lijkt één van de aanjagers van het 

concept en publiceerde onlangs een position paper https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Guild-beveelt-drie-financieringsmechanismes-aan-

voor-Excellence-Initiatives  na een opinieartikel van gelijke strekking https://www.the-guild.eu/blog/we-need-a-european-level-

excellence-initiative.html. Op 5 december organiseert de groep een conferentie in Brussel over Europese universiteiten. Ook de Duitse 

en Poolse rectoren vroegen in 2018 om een dergelijk initiatief. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Europees Parlement http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-

%20Commissioner%20Moedas-original.pdf: 2018 Discharge to the Commission – Written Questions to Commissioner Moedas – 

Hearing on 12 November 2019 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7942-2019-INIT/en/pdf: Kaderprogramma Horizon Europe 

 

 

  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7942-2019-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Guild-beveelt-drie-financieringsmechanismes-aan-voor-Excellence-Initiatives
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Guild-beveelt-drie-financieringsmechanismes-aan-voor-Excellence-Initiatives
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Guild-beveelt-drie-financieringsmechanismes-aan-voor-Excellence-Initiatives
https://www.the-guild.eu/blog/we-need-a-european-level-excellence-initiative.html
https://www.the-guild.eu/blog/we-need-a-european-level-excellence-initiative.html
https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-in-brussels-european-excellence-initiative-european-universities-4292/
https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/hrk-in-brussels-european-excellence-initiative-european-universities-4292/
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/188520/Replies%20to%20questionnaire%20-%20Commissioner%20Moedas-original.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7942-2019-INIT/en/pdf
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Other International subsidy news 

 

 

Lisa Becking receives L'Oréal Unesco fellowship (21 November 2019) 

Source: WUR Intranet https://intranet.wur.nl/umbraco/en/news/lisa-becking-receives-loréal-unesco-fellowship/  

Tropical marine biologist Lisa Becking from Wageningen University & Research has won the L'Oréal Unesco For Women in 

Science fellowship. This prize is intended to stimulate the scientific career of successful young female researchers. 

Lisa Becking studies how marine organisms adapt to changes in their environment and uses this knowledge for nature protection. 

During a festive gathering, the biologist received a grant of 25 thousand euros to spend a semester at the renowned Netherlands 

Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. Here Becking can work on deepening scientific knowledge and writing scientific 

publications. 

Becking won the fellowship for her research in The Bird’s Head Seascape in Indonesia, an area with the largest marine biodiversity in 

the world. 

Read more about it in the internet item https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Lisa-Becking-receives-LOreal-Unesco-fellowship.htm.  

 

 

BlueInvest Grants : Investing in Blue Innovation (21 November 2019) 

Source: Website EC Funders and Tenders portal https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-

2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode

=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-

2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState  

Grants supported under the Blue Economy Window call for proposals 2019 will address the challenge of developing and bringing to 

market new products, services, and business models for SMEs that could ultimately create profitable activities. 

This will be part of a new comprehensive service package offered by the ‘BlueInvest platform’ that supports investment readiness and 

access to finance for early-stage businesses, SMEs and scale-ups in the blue economy. Hence the branding of the grants as 

‘BlueInvest Grants’. For more info on the platform services: http://www.blue-invest.eu 

These grants will support projects that accelerate innovation in the blue economy, demonstrate high potential in terms of company 

competitiveness and growth underpinned by a strategic business plan and which aim to create and maintain high quality jobs in the 

blue economy. Projects need to involve in particular the sustainable use of marine resources for innovative and/or circular economic 

activities and contribute to healthy oceans and Europe’s ‘Green Deal’. They may include deploying, demonstrating, or scaling-up new 

solutions for the blue economy including technologies, service applications. 

 

Objectives: 

The objectives of this call for proposals are to: 

a) Help innovative technologies and/or maritime services improve their market readiness and advance towards market entry; 

b) Facilitate scaling up business models and service concepts; 

c) De-risk investment in these projects to facilitate their access to other financing schemes for the next stages of their activities. 

Projects are expected to have Technology Readiness Level (TRL) between 6-8 ((“TRL 6 – technology demonstrated in relevant 

environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)” and 8 (“TRL 8 system complete and 

qualified”)) [1] as defined in the General Annex G of H2020 Work Programme. This aspect will be assessed during evaluation. 

 

Scope and activities that can be funded 

In order to achieve the objectives above, proposals should: 

• contribute towards the establishment of a product and/or service in the blue economy and 

o contribute to one or more EU political objectives including lower greenhouse gas emissions, a more circular 

economy, energy security, adaptation to climate change, inclusion of coastal communities, creation of high-value 

blue economy jobs, better protection, sustainable use of natural or cultural capital 

and/or 

o shift existing activities towards these goals 

 

A non-exclusive list of relevant areas for the blue economy includes: 

• the blue bioeconomy — the cultivation, husbandry or capture of living material from fresh or saltwater and activities based on 

the use or processing of this material 

• digital transformation of ocean and coastal activities 

• renewable energy — including energy from wind, sun (floating), tide, wave and thermal gradients; logistic or supporting 

activities in that area are covered 

• enabling technologies such as sensors, corrosion or biofouling resistant materials or coating, digitisation, electricity 

transmission equipment, multi-purpose platforms 

https://intranet.wur.nl/umbraco/en/news/lisa-becking-receives-loréal-unesco-fellowship/
https://www.wur.nl/en/news-wur/Show/Lisa-Becking-receives-LOreal-Unesco-fellowship.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
http://www.blue-invest/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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• production of new products from living or non-living resources that would otherwise be wasted 

• cleaner shipping 

• pollution monitoring, clean-up or management 

• new facilities that support the diversification or energy efficiency of ports 

• tourism which contributes to the protection or preservation of natural capital. 

 

More information; https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-

2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode

=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-

2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/emff-bew-2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EMFF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=EMFF-BEW-2019;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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National subsidy news  

Twintig vernieuwende onderzoeksprojecten van start via ENW-KLEIN (28 november 

2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-

via-enw-klein.html  

Het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft 20 aanvragen in de Open Competitie ENW-KLEIN 

gehonoreerd. De onderwerpen variëren van onderzoek naar nieuwe algoritmen voor het analyseren van de gigantische 

netwerken tot energie-efficiënte omzetting van stikstof. KLEIN-subsidies zijn bedoeld voor vernieuwend, fundamenteel 

onderzoek van hoge kwaliteit en/of wetenschappelijke urgentie. Noot PJ: Twee voorstellen van de WUR zijn in de prijzen 

gevallen. 

 

Hoe is de verdeling over KLEIN-1, KLEIN-2, KLEIN-0? 

In KLEIN-pakket 03 zijn in totaal 59 aanvragen behandeld, waarvan 27 KLEIN-1, 14 KLEIN-2, 1 KLEIN-0 en 17 KLEIN-1 aanvragen 

met voorkeursbehandeling. Het bestuur van ENW heeft besloten om de 15 hoogst geprioriteerde aanvragen te honoreren en 

additioneel 5 aanvragen te honoreren via voorkeursbehandeling. In totaal honoreert het bestuur 3 KLEIN-2 aanvragen en 17 KLEIN-1 

aanvragen waarvan 7 met aangevraagde voorkeursbehandeling. Het bestuur stelde de voorkeursbehandeling in om het verwerven van 

middelen voor startende onderzoekers te vereenvoudigen. 

 

1. EXAMINE – Evolutionary eXplainable Artificial Medical INtelligence Engine Prof. dr. Peter Bosman & Dr. Tanja Alderliesten 

(CWI/UMC Uva) 

 

2. Insight into more efficient plasma conversion from vibrational energy diffusion modelling Dr. Paola Diomede (DIFFER) 

 

3. The Dutch Wadden Sea as an event-driven system: long-term consequences for exchange (LOCO-EX) Dr. Theo Gerkema & 

Dr. Matias Duran Matute (NIOZ/TUe) 

 

4. Self-tuned topological states in semiconductor quantum wells Dr. Srijit Goswami (TUD) 

 

5. Time-resolved dynamics of glutamate transporters Dr. Albert Guskov (RUG) 

 

6. Treewidth Parameterizations of Network Construction Problems in Phylogenetics Dr. ir. Leo van Iersel (TUD) 

 

7. Parameterized Algorithms and Complexity for the Analysis of Networks (PACAN) Dr. Erik Jan van Leeuwen (UU) 

 

8. Plasticity of synapse nanostructure: dissecting the dynamic nanoscale organization of neuronal synapses Dr. Harold 

MacGillavry (UU) 

 

9. En route to the molecular quantum world: state-to-state inelastic collisions in the Wigner regime Prof. dr. Sebastiaan van 

de Meerakker (RU) 

 

10. Probing environments of black holes: constraining magnetic fields and energy dissipation in strong gravity via 

polarization 

Dr. Monika Moscibrodzka (RU) 

 

11. Giving chirality a helping hand: non-equilibrium routes towards molecules of single handedness 

Dr. Willem Noorduin (AMOLF) 

 

12. Inflating autophagosomes with lipids Prof. dr. Fulvio Reggiori (UMCG) 

 

13. Designer enzymes with unnatural amino acids as catalytic residue for new-to-nature catalysis Prof. dr. Gerard Roelfes 

(RUG) 

 

14. Elemental Sulfur Disproportionation: pathways and application Dr. IIrene Sánchez-Andrea (WUR) 

We doen onderzoek naar microbiële zwaveldisproportionering, een proces dat veel voorkomt in de natuur. Dit proces is 

verantwoordelijk voor belangrijke fasen van de zwavelcyclus die we nu nog onvoldoende begrijpen. Bij een 

disproportioneringsreactie geven zwavelmoleculen elektronen af en nemen ze deze op, waardoor ze uiteenvallen in sulfaat en 

sulfide. Het onderzoek zal uitwijzen welke routes en enzymen een rol spelen bij de disproportioneringsreactie; daarover is tot nog 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-via-enw-klein.html
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toe weinig bekend. Zwaveldisproportionering kan worden toegepast voor bioremediatie van water dat is verontreinigd met metalen; 

het sulfide reageert met de metalen en verwijdert deze uit het water. 

 

15. Linking species diversity to microbial ecosystem functionality Dr. Sijmen Schoustra (WUR) 

Ecosystemen bestaan uit een combinatie van meerdere soorten die samen een bepaalde functionaliteit en stabiliteit hebben. 

Theorie voorspelt dat bepaalde mechanismen hiervoor zorgen, maar deze zijn nooit uitgebreid experimenteel onderzocht. Wij 

maken gebruik van een ecosysteem van microben aanwezig in een traditioneel gefermenteerd Zambiaans zuivelproduct dat 

complex genoeg is om dit te doen. Met moderne moleculaire analysetechnieken onderzoeken we de bestaande theorie over de 

stabiliteit van ecosystemen. 

16. The mechanism of USP1 activation Prof. dr. Titia Sixma (NKI) 

 

17. Role of Semaphorin3A in perineuronal net-mediated learning and memory Prof. dr. Joost Verhaagen & Prof. dr. C.I. (Chris) 

De Zeeuw (NIN/NIN). 

 

18. Solving unsolvable problems Dr. Marcel Vonk (UvA) 

 

19. How do dendrites coordinate adjacent excitatory and inhibitory inputs? Dr. Corette Wierenga (UU) 

 

20. Ion-Transport Phenomena in Structured Colloidal Networks Dr. Jeffery Wood (UT) 

 

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-via-enw-

klein.html  

 

Over 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. 

 

 

Nieuwe call Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied (28 

november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-

biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html  

De nieuwe call Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied staat vanaf december 2019 open voor 

aanvragen. Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA). Het programma richt zich op samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke stakeholders in de 

praktijk. De deadline voor het indienen van voorstellen voor living labs in deze call is 2 maart 2020. Na een voorselectie nodigen we 

drie voorstellen voor living labs uit om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen, voor een budget van maximaal 4,35 miljoen 

euro. Bent u geïnteresseerd in deze call, noteer dan vast 17 januari 2020 in uw agenda. Op deze vrijdagmiddag (14.00 – 17.00) 

organiseert NWO in Utrecht een informatiebijeenkomst. 

 

Sociale, economische en ecologische aspecten biodiversiteit 

De call is gericht op het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via 

prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat 

in dit NWA programma zowel om sociale, economische als ecologische aspecten. 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied is een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Het staat een integrale benadering voor, met uitdrukkelijke betrokkenheid van 

maatschappelijke stakeholders, wat zichtbaar dient te zijn in de samenstelling van het consortium en de wijze van samenwerking. 

 

Informatiebijeenkomst 

Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens deze 

bijeenkomst worden de doelen van de call en de werkwijze nader toegelicht. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in 

contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht. 

Een gedetailleerd programma is in december beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent de bijeenkomst bij te wonen en/of meer 

informatie wenst te ontvangen, kunt u zich alvast aanmelden via nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl. Het laatste nieuws over onze calls 

vindt u in onze tweewekelijkse nieuwsbrief, aanmelden hiervoor kan op www.nwo.nl/nieuwsbrief. 

 

Belangrijke data 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/twintig-vernieuwende-onderzoeksprojecten-van-start-via-enw-klein.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html
http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
mailto:nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl
http://www.nwo.nl/nieuwsbrief
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• December 2019 NWA-Call open: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied 

• 17 januari 2020 Informatiebijeenkomst NWO Utrecht (14.00 - 17.00) 

• 2 maart 2020 Deadline indiening living lab voorstellen 

• 8 september 2020 Deadline definitief voorstel 

• Januari 2021 Start onderzoek 

 

 

Open Technologieprogramma wijzigt vanaf 1 januari 2020 (28 november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/open-technologieprogramma-wijzigt-vanaf-1-januari-

2020.html  

Het oudste financieringsinstrument van NWO-domein TTW, het Open Technologieprogramma (OTP), ondergaat met ingang 

van 2020 een aantal veranderingen. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de harmonisering van financieringsinstrumenten 

binnen NWO. 

Het karakter en het doel van het Open Technologieprogramma https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/open+technologieprogramma blijven gelijk, de voorwaarden veranderen wel. Voorstellen die tot en met 31 

december 2019 binnen dit programma zijn ingediend, vallen onder de huidige regeling. Daarna zijn de nieuwe voorwaarden van 

toepassing. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Met ingang van 1 januari 2020 wordt gewerkt met een nieuwe calltekst en nieuwe aanvraagformulieren. Vanaf dan hanteert NWO-

domein TTW dezelfde tarieven https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen  als andere domeinen binnen NWO. Deze 

maatregel betekent dat TTW net als de andere domeinen de eindeprojectvergoeding zal hanteren. Dit houdt het volgende in: 

-  onderzoekers ontvangen per jaar van aanstelling 1 maand extra vergoeding ten opzichte van huidige TTW-tarieven; 

-  deze is vrij te besteden, bijvoorbeeld aan WW of verlenging; 

-  financiering van projectverlenging door TTW en declareren van WW-lasten is niet langer mogelijk. 

 

De omschrijving van en eisen aan budgetposten worden verder aangepast aan de NWO-standaarden. Ook kan meer budget worden 

aangevraagd. De maximale TTW-bijdrage wordt 850 duizend euro. De grens waarbij cofinanciering verplicht is, schuift op naar 600 

duizend euro. Een totaaloverzicht van de wijzigingen is begin december beschikbaar op deze pagina en de programmapagina van het 

OTP. 

De calltekst zal ieder jaar op 1 januari geüpdatet worden, waarbij jaarlijks de personeelstarieven worden aangepast. De call blijft in 

principe het hele jaar door open voor indieningen. De precieze invulling hiervan is te lezen in de brochure. 

 

Wat betekent dit voor aanvragers? 

Naast de veranderde voorwaarden en nieuwe formulieren gelden vanaf 1 januari 2020 hogere personeelstarieven en kan een hoger 

projectbudget worden aangevraagd. Daarnaast wordt gewerkt met budgetmodules waarbij bijvoorbeeld een maximumbedrag per 

aanstelling beschikbaar is voor materiële kosten. In de beoordelingsprocedure is een kwaliteitseis opgenomen waarbij een kwalificatie 

zeer goed (een score 3.5 of lager) noodzakelijk is om voor financiering in aanmerking te komen. 

En wat verandert er voor co-financiers en gebruikers? 

Als de totale projectkosten hoger zijn dan een bepaald bedrag, is een bijdrage in de projectkosten (cofinanciering) door (een) 

gebruiker(s) verplicht. Dit bedrag is verhoogd van 500.000 euro naar 600.000 euro. De verplichte cofinanciering is 25 procent van het 

meerdere boven de 600.000 euro. Aangezien de maximum TTW-bijdrage ook is verhoogd, blijft de maximale bijdrage vanuit co-

financier(s) gelijk. 

 

Wanneer zijn de nieuwe calltekst en aanvraagformulieren beschikbaar? 

De nieuwe calltekst en bijbehorende formulieren zullen begin december beschikbaar zijn op de NWO-website en bekend gemaakt 

worden via de NWO-nieuwsbrief. 

Wat gebeurt er met aanvragen ingediend tot en met 31 december 2019? 

Deze aanvragen worden behandeld onder de huidige voorwaarden zoals beschreven in deze calltekst 

https://www.nwo.nl/documents/ttw/otp/richtlijnen-open-technologieprogramma-2018-ingangsdatum-1-januari-2018 . De beoordeling en 

de besluitvorming over honorering van deze aanvragen vindt plaats in 2020, maar gebaseerd op de voorwaarden van 2019. Aanvragen 

die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend gaan via de nieuwe formulieren en moeten voldoen aan de nieuwe voorwaarden in de 

nieuwe calltekst. 

 

Waarom deze verandering? 

De wijzigingen in het Open Technologieprogramma vloeien voort uit de harmonisering van de NWO-financieringsinstrumenten 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/01/financiering-van-onderzoek-door-nwo-wordt-eenvoudiger.html  om zo de eenduidigheid 

verder te vergroten. Door dezelfde werkwijze en gelijke regels te hanteren, biedt NWO onderzoekers een eenvoudiger en 

overzichtelijker palet aan financieringsmogelijkheden. 

 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/open-technologieprogramma-wijzigt-vanaf-1-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/open-technologieprogramma-wijzigt-vanaf-1-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/open+technologieprogramma
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen
https://www.nwo.nl/documents/ttw/otp/richtlijnen-open-technologieprogramma-2018-ingangsdatum-1-januari-2018
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2018/01/financiering-van-onderzoek-door-nwo-wordt-eenvoudiger.html
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Vier consortia op zoek naar oplossingen binnen programma Smart solutions for horti- 

and agriculture (27 november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-

programma-smart-solutions-for-horti--and-agriculture.html  

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft vier aanvragen goedgekeurd binnen het programma 

Smart solutions for horti- and agriculture, waaronder een project voor de WUR. De toegekende onderzoeken kijken naar hoe AI 

kan bijdragen aan het welzijn van jonge dieren, een 3D paspoort voor land- en tuinbouwproducten, het effect van licht op varkens, en 

hoe gewasschade door nachtvorst verminderd kan worden. Elk project bestaat uit een consortium van een of meer kennisinstellingen 

en private partijen. Dit programma richt zich op slimme, nieuwe oplossingen die leiden tot duurzame en circulaire land- en tuinbouw 

systemen en tegelijkertijd een gezond inkomen voor boeren en land- en tuinbouw gerelateerde bedrijven mogelijk maken. 

 

1. The Youngsters - Artificial Intelligence aan de rand van het internet om jonge dieren te ondersteunen voor een duurzame 

en slimme landbouw  Prof. dr. P.J.M. Havinga, Universiteit Twente 

 

2. Een universeel drie-dimensionaal paspoort voor proces-individualisatie van land- en Tuinbouwproducten Prof. dr. K.J. 

Batenburg, Universiteit Leiden 

 

3. Verlichte varkens: integratie van licht met diervriendelijke en duurzame varkenshouderij Dr. ir. E.A.M. Bokkers, 

Wageningen University & Research 

Licht in de veehouderij heeft een grote invloed op gedrag, gezondheid, groei en dus welzijn van de dieren. Toch is er nauwelijks 

aandacht voor licht in stallen. In dit project willen we fundamentele kennis vergaren over het effect van lichtintensiteit en -spectrum 

op het gedrag, gezondheid, welzijn en groei van varkens. Daarnaast willen we innovatieve concepten ontwikkelen om licht in 

combinatie met sensortechnologie te laten bijdragen aan een beter dierenwelzijn en economische prestatie en een lagere milieu-

impact, en daarmee aan een duurzamere varkenshouderij. 

 

4. Helderheid rondom nachtvorst Prof. dr. ir. B.J.H. van de Wiel, TU Delft 

 

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-programma-smart-

solutions-for-horti--and-agriculture.html  

 

 

Elf nieuwe projecten binnen groene topsectoren (26 november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/elf-nieuwe-projecten-binnen-groene-topsectoren.html  

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft elf aanvragen goedgekeurd in het programma 

Graduate School Groene Topsectoren. Vijf projecten (Noot PJ: waarvan 3 voor de WUR), vallen binnen de topsector Tuinbouw en 

Uitgangsmaterialen, en zes projecten (Noot PJ: alle 6 WUR) binnen de topsector Agrifood. Binnen dit programma kunnen excellente 

masterstudenten zelf, in samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven, een voorstel voor promotieonderzoek indienen. 

 

Projecten binnen topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen 

Ombouwen en verbouwen: komkommerarchitectuur op de schop Dr Viola Willemsen, PhD candidate Merijn Kerstens, 

Wageningen University and Research. 

Het REJUVENATOR gen als sleutel voor de eeuwige jeugd in bloeiende planten Prof. Remko Offringa, PhD candidate Thalia 

Luden, Leiden University 

Duurzame verwerking van rozenafval als compost in een Nederlandse rozenkwekerij in Kenia. Dr Albert Tietema, PhD candidate 

Evy de Nijs BSc, University of Amsterdam 

Gerichte recombinaties in somatische cellen van planten Prof. Richard Visser, PhD candidate Jillis Grubben, Wageningen 

University 

Hoe werkt de bescherming tegen fel licht in fotosynthese? Prof. Mark Aarts, PhD candidate Louise Lea Logie, Wageningen 

University & Research 

 

Projecten binnen topsector Agrifood 

Indirecte effecten van herbivorie op kruisbestuiving in Brassica rapa en de gevolgen voor zaadproductie en kwaliteit 

Dr. ir. Erik H. Poelman, PhD candidate Hanneke Suijkerbuijk, Wageningen University & Research. 

Putida for plastics Prof. Vítor Martins dos Santos, PhD candidate María Martín Pascual, Wageningen University 

can biotechnology help? Dr Maria Suarez Diez, PhD candidate Sara Moreno Paz, Wageningen University and Research 

Conservering van levensmiddelen door koppeling van afweerstoffen uit granen: Grootte telt! Prof. Jean-Paul Vincken, PhD 

candidate Annemiek van Zadelhoff, Wageningen University and Research 

Moedermelk suikers voor een gezonde microbioom ontwikkeling  Dr. C. Belzer, PhD candidate Anthanasia Ioannou, Wageningen 

University & Research 

OLEOX - OLEOsome architecture to prevent lipid OXidation Dr Marie Hennebelle, PhD candidate Lorenz Plankensteiner, 

Wageningen University 

 

Voor meer informatie over de projecten: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/elf-nieuwe-projecten-binnen-groene-

topsectoren.html  

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-programma-smart-solutions-for-horti--and-agriculture.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-programma-smart-solutions-for-horti--and-agriculture.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-programma-smart-solutions-for-horti--and-agriculture.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/vier-consortia-op-zoek-naar-oplossingen-binnen-programma-smart-solutions-for-horti--and-agriculture.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/elf-nieuwe-projecten-binnen-groene-topsectoren.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/elf-nieuwe-projecten-binnen-groene-topsectoren.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/elf-nieuwe-projecten-binnen-groene-topsectoren.html
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NWO Open Competitie ENW – XS (26 november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-

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

De NWO Open Competitie ENW - XS biedt de mogelijkheid om vernieuwende en risicovolle initiatieven mogelijk te maken op 

de onderzoeksterreinen van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW). Het voorgestelde onderzoek is 

grensverleggend en wat telt, is dat elk resultaat (positief of negatief) de wetenschap vooruit helpt. NWO heeft op meerdere 

plaatsen aangegeven op zoek te zijn naar vernieuwende methodes van beoordelen. In het beoordelingsproces van ENW - XS 

ben je als aanvrager ook beoordelaar; dit is uitdrukkelijk een pilot en geen reguliere NWO procedure. 

 

Waarvoor 

Het ENW-domein wil met een nieuw onderdeel binnen de ENW Open Competitie nieuwsgierigheid bevorderen door het ondersteunen 

van nieuwe ideeën in kansrijke en zeer risicovolle projecten: ENW - XS voorstellen zijn grensverleggend en op voorhand staat niet vast 

of de beoogde doelstelling gehaald wordt. Het gaat bij ENW - XS uitdrukkelijk om nieuwsgierigheidsgedreven, avontuurlijk onderzoek 

en het snel kunnen exploreren van een veelbelovend idee. 

Onderzoeksideeën die gedreven worden door een maatschappelijke uitdaging vallen niet onder ENW – XS maar kunt u indienen bij de 

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

ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html    

 

Voor wie 

Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen als zij: 

• gepromoveerd en/of hoogleraar zijn; én 

• in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend 

onderzoeksinstituut; én 

• een dienstverband (aanstellingsduur) hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de financiering wordt 

aangevraagd. 

 

Wat aanvragen 

Een XS aanvraag bedraagt maximaal 50.000 euro. Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de vorm van het onderzoek en er zi jn 

geen restricties op wat aangevraagd kan worden. Wel moet de besteding van het aangevraagde budget uitgesplitst worden in een 

realistische begroting met een toelichting die is toegespitst op het project. 

Een XS project start uiterlijk 6 maanden na toekenning en heeft een maximale duur van 1 jaar. De subsidie wordt verstrekt in de vorm 

van een lumpsum bedrag. 

 

Wanneer 

Er zijn voor XS vijf indiendeadlines gespecificeerd in een jaar tijd: 

Indiendeadlines Besluitvorming verwacht op 

5 september 2019, 14.00 uur CE(S)T CLOSED 10 oktober 2019 

7 november 2019, 14.00 uur CE(S)T CLOSED 12 december 2019 

4 februari 2020, 14.00 uur CE(S)T 12 maart 2020 

7 april 2020, 14.00 uur CE(S)T 14 mei 2020 

2 juni 2020, 14.00 uur CE(S)T 9 juli 2020 

 

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

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

 

 

Call NWA-programma "Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk 

gebied" (25 november 2019) 

Bron: mailing NWO 

De nieuwe call ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ staat vanaf december 2019 open voor aanvragen. 

Dit onderzoeksprogramma is een samenwerking van NWO en het ministerie LNV in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda 

(NWA). Het programma richt zich op samenwerking tussen wetenschap en maatschappelijke stakeholders in de praktijk. De deadline 

voor het indienen van voorstellen voor living labs in deze call is 2 maart 2020. Na een voorselectie nodigen we drie voorstel len voor 

living labs uit om gezamenlijk een onderzoeksvoorstel in te dienen, voor een budget van maximaal 4,35 miljoen euro. Bent u 

geïnteresseerd in deze call, noteer dan vast 17 januari 2020 in uw agenda. Op deze vrijdagmiddag (14.00 – 17.00) organiseert NWO in 

Utrecht een informatiebijeenkomst.  

 

Sociale, economische en ecologische aspecten biodiversiteit 

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/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
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De call is gericht op het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via 

prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat 

in dit NWA programma zowel om sociale, economische als ecologische aspecten.  

 

Deltaplan Biodiversiteitsherstel 

’Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ is een onderzoeksprogramma ter ondersteuning van het Deltaplan 

Biodiversiteitsherstel (www.samenvoorbiodiversiteit.nl). Het staat een integrale benadering voor, met uitdrukkelijke betrokkenheid van 

maatschappelijke stakeholders, wat zichtbaar dient te zijn in de samenstelling van het consortium en de wijze van samenwerking.  

 

Informatiebijeenkomst 

Op vrijdagmiddag 17 januari 2020 organiseert NWO een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde partijen. Tijdens deze 

bijeenkomst worden de doelen van de call en de werkwijze nader toegelicht. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om in 

contact te komen met partners die nodig zijn voor de vorming van consortia. Locatie is NWO Utrecht, Winthontlaan 2 Utrecht. 

 

Een gedetailleerd programma is in december beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent de bijeenkomst bij te wonen en/of meer 

informatie wenst te ontvangen, kunt u zich alvast aanmelden via nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl. Het laatste nieuws over onze calls 

vindt u in onze tweewekelijkse nieuwsbrief, aanmelden hiervoor kan op www.nwo.nl/nieuwsbrief.  

 

Belangrijke data 

December 2019                                   NWA-Call open: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied 

17 januari 2020                                    Informatiebijeenkomst NWO Utrecht (14.00 - 17.00) 

2 maart 2020                                        Deadline indiening living lab voorstellen 

8 september 2020                                Deadline definitief voorstel 

Januari 2021                                        Start onderzoek 

 

Voor vragen over dit programma kunt u contact opnemen met: 

Martijn Los 

NWO domein Exacte en Natuurwetenschappen 

e-mail: nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl  

Tel.: 070-344 05 08 

 

 

Buitenlandse Zaken komt met Drylands Sahel Program (25 november 2019) 

Bron: Website Website Rijksoverheid Officiële Bekendmakingen https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf  

Vandaag is het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2019, nr. 

MINBUZA-2019.731514, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de 

Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program).  

Het programma zal lopen tot en met 31 oktober 2030. Voor deze looptijd is in totaal € 100 miljoen beschikbaar. Het bedrag wordt in 

twee fases beschikbaar gesteld: € 52 miljoen voor de periode oktober 2020 tot eind december 2025 en, onder voorbehoud van een 

positieve evaluatie en op basis van een uitgewerkte opschalingsstrategie, € 48 miljoen voor de periode januari 2026 tot eind september 

2030.  

 

Achtergrond 

Dit subsidiebeleidskader vormt de leidraad voor de beoordeling van subsidieaanvragen in het kader van het Drylands Sahel Program 

(DSP). In de beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking (BHOS) ‘Investeren in Perspectief’3 is 

aangekondigd dat Nederland rond kleinstedelijke groeikernen in de Sahel samenhangende programma’s gaat opzetten op het gebied  

van voedselzeker-heid, water en klimaat, gericht op toegang tot basisvoorzieningen (voedsel, water en sanitatie en hernieuwbare 

energie), werk en inkomen vooral voor jongeren, bescherming tegen overstromingen, waterschaarste en watervervuiling, en in het 

bijzonder verduurzaming van de regenafhankelijke landbouw en veeteelt (SDG-2), versterking van de marktgerichtheid en vermindering 

van de kwets-baarheid voor landdegradatie en klimaatverandering, waarbij waar mogelijk wordt aangesloten bij het Afrikaanse plan 

tegen landdegradatie en verwoestijning: het Grote Groene Muur initiatief (pagina 39). Dit voornemen is doorvertaald in de Meerjaren 

Landen Strategieën van Burkina Faso, Mali en Niger4 en in de kamerbrief Voedselzekerheid van 6 Juni 2019 (‘Op weg naar een wereld 

zonder honger in 2030: de Nederlandse inzet’ – 33625-2805). Om het rendement van de beschikbare publieke middelen zo groot 

mogelijk te maken, is gekozen voor een subsidietender voor het DSP. Aan de hand hiervan wordt, op basis van ingediende voorstellen, 

één aanvrager geselecteerd om een volledig programma uit te werken waarvoor, indien het voorstel wordt goedgekeurd, subsidie wordt 

verstrekt. Dit subsidie-beleidskader stelt hieraan specifieke randvoorwaarden, voortvloeiend uit de beleidskaders met betrekking tot de 

BHOS inzet in Burkina Faso, Mali en Niger op gebied van voedselzekerheid, water en klimaat. Via internet is een Engelse vertaling 

van het subsidiebeleidskader beschikbaar 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-

sudan-sahel-program-dssp   

 

Subsidieverstrekking DSP op hoofdlijnen  

Voor subsidieverlening in het kader van het DSP stelt de minister € 100.000.000 beschikbaar voor een periode van tien jaar. De 

beschikbare middelen kwalificeren als ODA16. Het bedrag wordt in twee fases beschikbaar gesteld: € 52.000.000 voor de periode 

oktober 2020 tot eind december 2025 en, onder voorbehoud van een positieve evaluatie en op basis van een uitgewerkte 

opschalingsstrategie, € 48.000.000 voor de periode januari 2026 tot eind september 2030. Uit het oogpunt van doelmatig-heid kan 

http://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/
mailto:nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl
http://www.nwo.nl/nieuwsbrief
mailto:nwa-herstelbiodiversiteit@nwo.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp
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slechts één subsidieaanvrager in aanmerking komen voor subsidiëring in het kader van dit subsidiebeleidskader.Het proces van 

selectie van de subsidieontvanger verloopt in twee stappen: 

1.De subsidieaanvrager vraagt het hele beschikbare bedrag aan. Het voorstel dient een Theory of Change te bevatten en, voor de 

eerste periode van 5 jaar, een globaal overzicht van verdeling van uitgaven over kostencategorieën alsmede een globaal overzicht van 

doelstellingen, werkzaamhe-den, resultaten en verwachte effecten. Voor de resterende periode van 5 jaar wordt aangegeven hoe, en in 

welke mate, bouwend op tijdens de eerste 5 jaar bewezen benaderingen, werkende interventies en functionerende instituties, zal 

worden uitgebreid en opgeschaald en hoe beklijf-baarheid zal worden geborgd (exit-strategie). Alle aanvragen worden beoordeeld op 

grond van de in dit subsidiebeleidskader opgenomen criteria. Daaraan zal in elk geval moeten worden voldaan (drempelcriteria), dan 

wel in voldoende mate moeten worden voldaan (kwalitatieve criteria), om te kunnen worden geselecteerd voor de tweede fase van het 

selectieproces. 

2.Van alle aanvragen die (in voldoende mate) voldoen aan de criteria zal de aanvrager wiens aanvraag het beste daaraan voldoet als 

enige worden uitgenodigd om een volledig uitgewerkt programma in te dienen. Dit programma zal op basis van de in deze 

beleidsregels opgenomen criteria en zo nodig nader te bepalen en voorafgaand aan het ontwikkelen van het programma-voorstel met 

de geselecteerde aanvrager te delen criteria worden beoordeeld door een groep deskundigen, waarna subsidieverlening kan 

plaatsvinden. 

 

Slechts één subsidieaanvrager kan in aanmerking komen voor subsidiëring. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse en 

niet-Nederlandse organisaties met rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht (bijvoorbeeld ngo’s, kennisinstellingen, bedrijven) met een 

goed track record op het gebied van kleinschalige landbouwontwikkeling in droge gebieden. Organisaties kunnen zelfstandig een 

aanvraag indienen of deel uitmaken van een alliantie van organisaties. (Lokale) overheden, intergouvernementele organisaties en 

organisaties waarvan een overheid de enige aandeelhouder is komen niet in aanmerking voor subsidie. Zij kunnen geen aanvrager, 

penvoerder en mede-indiener zijn.  

 

De geselecteerde aanvrager zal een volledig programma uitwerken waarvoor, indien het voorstel wordt goedgekeurd, subsidie wordt 

verstrekt. Dit programma is gericht op ecologisch duurzaam landgebruik in akkerbouw en (semi-)nomadische veehouderij resulterend in 

duurzame productie en verbetering van inkomens van boer(inn)en en veehoud(st)ers in een samenhangend gebied in de agro-

ecologische Soedano-Sahel zone van Burkina Faso, Mali en Niger.  

 

Om deze impact te realiseren dient een Theory of Change (ToC) te worden ontwikkeld die aangeeft hoe op drie samenhangende 

niveaus veranderingen worden gerealiseerd: 1. bedrijf (boerengezinnen), 2. keten (boerenorganisaties) en 3. landschap (lokale 

gemeenschappen en lokale overheden). De weg naar deze veranderingen, en het bereiken van duurzame resultaten, loopt via 

instituties die blijvend collectieve afspraken, acties en dienstverlening kunnen organiseren: overheid, boerenorganisaties en -

associaties, co-operaties, traditionele leiders, etc. Dit institutionele landschap is context-specifiek en vereist daarom een expliciete 

contextanalyse binnen de ToC. Hetzelfde geldt voor gender, ook daar is een context-specifieke analyse binnen de ToC vereist.  

 

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het DSP kunnen worden ingediend vanaf 2 januari 2020, 9:00 CET uur tot en met 28 

februari 2020, 17:00 uur CET. Aanvragen die later worden ingediend worden afgewezen. Na 28 februari 2020 worden de tijdig 

ontvangen aanvragen beoordeeld op grond van de drempelcriteria. Bij het niet voldoen aan één of meer van deze drempelcriteria volgt 

een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld. De aanvragen die aan alle drempelcriteria voldoen worden verder 

beoordeeld aan de hand van de criteria van de kwalitatieve toets ten aanzien van organisatie en track record van de aanvrager dan wel 

alliantie (organisatie- en track recordtoets) en van zijn projectvoorstel (voorsteltoets). Besluitvorming over de selectie van de 

aanvraag die voor uitwerking van een volledig programma in aanmerking komt vindt plaats op uiterlijk 17 april 2020.Door de 

geselecteerde aanvrager wordt uiterlijk 17 juli 2020 een uitgewerkt programmavoorstel ingediend, waarop uiterlijk 18 september 

2020 een besluit wordt genomen.  

 

Aanvragen kunnen van 2 januari 2020 tot en met 28 februari 2020 per email (IGG@minbuza.nl) of per post worden ingediend bij de 

afdeling IGG -Voedselzekerheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

 

Zie voor het beleidskader en meer detals: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.html 

 

 

Invulling financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking in KIC 2020-2023 

vastgelegd (21 november 2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-

private-samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html    

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer 

kennis en baanbrekende innovaties. Dat biedt kansen voor wetenschappers én voor bedrijven. NWO speelt daarop in door 

jaarlijks ruim 100 miljoen euro te investeren in onderzoek waarin publieke en private partijen samenwerken. Deze middelen 

worden ingezet via een gestructureerd instrumentarium, gericht op verschillende samenwerkingsvormen. 

 

De ruim honderd miljoen euro is beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in 

samenwerking met bedrijven. Vanaf 2020 is de NWO-bijdrage gebaseerd op het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, wat 

onderzoekers uitdaagt om samen met het bedrijfsleven de kansen van maatschappelijke uitdagingen te benutten. De financiële 

bijdrage van NWO en andere betrokken partijen is op 11 november vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 

2020-2023. 

mailto:IGG@minbuza.nl
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html
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Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft het Kennis en innovatieconvenant 2020-2023 mede ondertekend 

op 11 november jl. 

 

Onderzoeks- en innovatieonderwerpen 

In het KIC 2020-2023 staan vier grote maatschappelijke thema’s centraal: 1. Energietransitie & duurzaamheid, 2.  Landbouw, water 

& voedsel, 3. Gezondheid & zorg, en 4. Veiligheid. Daarnaast is er het doorsnijdende thema van de Sleuteltechnologieën, zoals 

digitale technologieën, geavanceerde materialen en kwantumtechnologieën. Al deze thema’s zijn verder uitgewerkt naar de kennis- en 

innovatieagenda’s (KIA), opgesteld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de overheid. Daarnaast is er een KIA opgesteld 

voor maatschappelijk verdienvermogen. De KIA’s bevatten onderzoeks- en innovatieonderwerpen die kennisinstellingen en bedrijven 

in publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen oppakken.  

 

Beschikbare financiering  

Het NWO-instrumentarium voor publiek-privaat onderzoek binnen het KIC 2020-2023 bestaat uit vier hoofdlijnen, waarvoor jaarlijks 118 

miljoen euro is gereserveerd. 

1. Missiegedreven: missiegedreven calls 

Binnen deze hoofdlijn wordt jaarlijks een beperkt aantal grote thematische calls ontwikkeld met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen 

euro. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel. 

De eerste missiegedreven calls gaan open in het eerste kwartaal van 2020. Bij onderzoek gericht op innovatie worden de thema’s 

bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s. Hiervoor geldt een verplichte cofinanciering van 30%, waarvan minimaal de helft afkomstig is 

van private partijen. Bij calls met focus op kennisontwikkeling definieert NWO thema’s op basis van de behoeften van het 

wetenschappelijke veld. Hiervoor zal een cofinanciering van 10% worden gevraagd.   

Jaarbudget: 55 miljoen euro 

• Missiegedreven calls in KIC 2020-2023: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-

innovatieconvenant/missiegedreven-calls-kic-2020-2023.html  

 

2. Vraaggedreven: partnerschappen 

Via deze hoofdlijn wordt jaarlijks een aantal onderzoeksvraagstukken van externe private en/of publieke partners uitgewerkt, met een 

omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. 

Onderzoekers kunnen projecten initiëren of participeren in een partnership. NWO zal hiervoor een open ‘loket’ inrichten, een 

contactpunt voor geïnteresseerde partijen. Geselecteerde partnerschappen zullen in nauwe samenwerking tussen de initiërende partij 

en NWO worden uitgewerkt. Deze loketfunctie zal in de eerste helft van 2020 worden geopend. 

Jaarbudget: 15 miljoen euro 

• Partnerschappen in KIC 2020-2023: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-

innovatieconvenant/partnerschappen-kic-2020-2023.html  

 

3. Strategiegedreven: grote, langjarige, strategische samenwerkingen 

In het kader van het KIC zal een beperkt aantal langetermijnprogramma’s (LTP) worden opgezet, met een looptijd van 10 jaar.  Een 

LTP biedt een krachtige stimulans aan de ontwikkeling van een wetenschappelijk veld, gericht op een maatschappelijk thema en/of 

sleuteltechnologie. Voorbeelden van lopende LTP’s zijn QuTech, ARC CBBC en ARCNL. Nieuwe LTPs hebben een omvang tussen de 

3 en 10 miljoen euro per jaar, waarvan NWO een beperkt deel financiert. De rest van de financiering wordt geleverd door de betrokken 

private en publieke partijen en kennisinstellingen. NWO richt een open ‘loket’ in waar initiatiefnemers vanaf de eerste helft  van 2020 

zich kunnen aanmelden.  

Jaarbudget: 30 miljoen euro (inclusief 10 miljoen euro gereserveerd voor lopende langetermijnprogramma’s) 

• Strategische samenwerkingen in KIC 2020-2023: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--

en-innovatieconvenant/strategische-samenwerkingen-kic-2020-2023.html  

 

4. Praktijkgedreven: praktijkgerichte instrumenten met focus op mkb en regio 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/missiegedreven-calls-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/missiegedreven-calls-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/partnerschappen-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/partnerschappen-kic-2020-2023.html
https://qutech.nl/
https://arc-cbbc.nl/
https://arcnl.nl/
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/strategische-samenwerkingen-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/strategische-samenwerkingen-kic-2020-2023.html
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Deze hoofdlijn maakt het mogelijk voor praktijkgerichte onderzoekers om innovatienetwerken op te bouwen en samen te werken met 

partners uit de regio en mkb. Financiering is beschikbaar via instrumenten van Regieorgaan SIA: SPRONG, L.INT en KIEM. 

Jaarbudget: 18 miljoen euro 

• Praktijkgerichte instrumenten in KIC 2020-2023: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-

innovatieconvenant/praktijkgerichte-instrumenten-kic-2020-2023.html  

 

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-

samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html   

http://www.regieorgaan-sia.nl/content/over-praktijkgericht-onderzoek/kic/missiegedreven-innovatiebeleid
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/praktijkgerichte-instrumenten-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/kennis--en-innovatieconvenant/praktijkgerichte-instrumenten-kic-2020-2023.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/invulling-financieringsinstrumenten-voor-publiek-private-samenwerking-in-kic-2020-2023-vastgelegd.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Oost NL investeert in Agritech scale-up Protifarm (21 november 2019) 

Bron: Nieuwsbrief Ontwikkelingen OostNL december 2019 

Protifarm is wereldwijd pionier in de productie van duurzame ingrediënten verkregen uit insecten. Het Ermelose Agri-tech bedrijf kweekt 

op industriële schaal de Alphitobius diaperinus - ook wel bekend als de buffalo kever - en verwerkt de larven van deze kever tot 

duurzame en functionele ingrediënten voor de voedingsindustrie. Daarmee heeft het bedrijf een van de oplossingen in handen voor de 

almaar toenemende vraag naar duurzame en gezonde voeding. Er bestaat een steeds grotere behoefte aan meer variatie binnen het 

consumptiepatroon om zo de impact op het milieu te verkleinen. Met een miljoeneninvestering van Oost NL en andere investeerders 

kan Protifarm solide doorgroeien en verder inzetten op R&D.  

 

Lees hier verder https://oostnl.nl/nl/nieuws/oost-nl-investeert-agritech-scale-protifarm?mc_cid=49e9fa553b&mc_eid=07b5007d20  

over deze duurzame eiwittransitie. 

 

 

Het bevorderen van industriële transities in regio’s (21 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

De Europese Commissie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben een rapport 

gepubliceerd over hoe regio’s en landen een transitie van hun industrie kunnen bevorderen en zo bijdragen aan een concurrerende 

positie in een geglobaliseerde economie. Het rapport is gebaseerd op beleidservaringen uit twaalf EU-regio’s en -lidstaten. 

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6275  

Rapport EC / OESO: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Draft_policy_highlights_RIT_FINAL.pdf  

 

  

https://oostnl.nl/nl/nieuws/oost-nl-investeert-agritech-scale-protifarm?mc_cid=49e9fa553b&mc_eid=07b5007d20
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6275
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Draft_policy_highlights_RIT_FINAL.pdf
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EU R&D and innovation policy 

Skills for Industry-initiatief: Een gezamenlijke visie voor 2030 (21 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 47 

 
Er is een gezamenlijke visie nodig met bijbehorende aanbevelingen om de industrie in de toekomst van hoogwaardige 

vaardigheden te voorzien die essentieel zijn in de vierde industriële revolutie. In een rapport in opdracht van de Europese 

Commissie presenteert het adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PwC) een Skills for Industry-strategie voor 2030. Een van 

de hoofddoelen is het ondersteunen van steden, regio’s en lidstaten bij ambitieuze bij- en omscholingsplannen. 

 

Vaardigheden voor de industrie    

Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie om de industrie van meer hoogwaardige vaardigheden te voorzien is essentieel in de 

vierde industriële revolutie. In het rapport ‘Skills for smart industrial specialisation and digital transformation 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF ’ geschreven 

door PricewaterhouseCoopers (PwC) voor de Commissie wordt daarom een strategie gepresenteerd voor industriële specialisatie en 

digitale transformatie naar 2030 toe. De Skills for Industry-strategie moet lidstaten, regio’s en steden te helpen bij het ontwikkelen en 

implementeren van een ambitieus bij- en omscholingsbeleid die inspeelt op de behoeften van de industrie.   

 

Een visie voor 2030 

Een hoofddoel van de Skills for Industry-strategie is om een levenlang leren voor iedereen een realiteit te maken door individuen meer 

zeggenschap en zelfstandigheid te geven over de ontwikkeling van hun vaardigheden. Andere doelstellingen in de visie zijn het dichten 

van het tekort aan hoogtechnologische vaardigheden in 2030 en een halvering van de kloof tussen mensen met en zonder digitale 

basisvaardigheden. Elke lidstaat van de EU heeft in 2030 dan ook een nationale vaardighedenstrategie geïmplementeerd met daarin 

duidelijke werkwijzen om in te spelen op een veranderende arbeidsmarkt, aldus PwC. 

 

Aanbevelingen voor actie 

In het rapport worden negen concrete aanbevelingen gedaan om de visie te operationaliseren. Zo zal er bijvoorbeeld om- en bijscholing 

gefinancierd moeten worden op Europees, nationaal, regionaal en stedelijk niveau. Bovendien is er vraag naar hoogwaardig 

beroepsonderwijs waarbij curricula van wereldklasse worden ontwikkeld die congruent zijn met de marktbehoeften door het aanbieden 

van hoogtechnologische vaardigheden. Ook is er meer aandacht nodig voor het opsporen van talent, vooral bij groepen als vrouwen en 

migranten.  

 

Context 

Dit rapport is geschreven voor het project 'Skills for Smart Industrial Specialization and Digital Transformation 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2000  van de Executive Agency for Small to Medium-sized Enterprises 

(EASME). Het twee jaar durende project werd geïnitieerd door DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (GROW) met 

als doel een Skills for Industry-strategie voor 2030 te presenteren. Het rapport werd geschreven door adviesbureau PwC. Of de 

Commissie de aanbevelingen overneemt is nog niet bekend en zal duidelijk worden als de Commissie haar langetermijnstrategie voor 

industriebeleid presenteert. Kandidaat-commissaris Thierry Breton kreeg afgelopen week groen licht van het Parlement na 

zijn hoorzitting en zal deze strategie moeten uitwerken.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie & PwC https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF: Skills for smart industrial specialisation and digital transformation 

 

 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Groot-gebrek-aan-non-cognitieve-en-digitale-vaardigheden
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Groot-gebrek-aan-non-cognitieve-en-digitale-vaardigheden
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2000
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-EU-krijgt-een-langetermijnstrategie-voor-industriebeleid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Franse-commissaris-interne-markt-krijgt-goedkeuring-Parlement-na-hoorzitting
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21a549e7-05c8-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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‘Wetenschappelijk advies moet transparanter, duidelijker en consistenter’ (21 November 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 47 

 
Er moet een handboek voor wetenschapsadvies worden ingevoerd waarin één uniforme set van principes is vastgelegd die 

voor alle adviesverlenende organen binnen de Europese Commissie moet gaan gelden, zo stelt het Scientific Advisory 

Mechanism. Op deze manier kan de duidelijkheid over hoe wetenschappelijk advies tot stand komt worden verhoogd. 

 

Duidelijkheid in totstandkoming advies 

Wetenschappelijk advies bedoeld voor de Europese Commissie moet op een duidelijke, transparante en consistente manier tot stand 

komen, stelt het Scientific Advisory Mechanism (SAM) in het rapport ‘Scientific Advice to European Policy in a Complex World’ 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf . Zij stelt voor 

een handboek voor wetenschapsadvies in te voeren die zal gelden voor alle adviesverlenende organen binnen de Commissie. Om 

wetenschapsadvies geloofwaardiger te maken stelt SAM voor niet enkel wetenschappers, maar ook beleidsmakers en burgers te 

betrekken bij het proces. Daarnaast moet de manier waarop externe experts worden geselecteerd bij consultaties verbeterd worden om 

belangenverstrengeling te voorkomen. Tenslotte pleit het SAM voor meer openheid bij adviesverlenende wetenschappers, zodat 

burgers beter geïnformeerd zijn over de manier waarop wetenschapsadvies tot stand komt. 

 

Context 

Het Scientific Advisory Mechanism bestaat uit een vaste groep van 7 topwetenschappers die de Commissie van wetenschappelijk 

advies voorzien. De oproep tot hervorming van de manier waarop wetenschapsadvies tot stand komt kan gezien worden als signaal 

richting de nieuwe Commissie, die op het punt van beginnen staat. Op 10 december is er een extra vergadering voor het SAM ingelast. 

Daar zal het gaan over de manier waarop de gestelde prioriteiten voor de nieuwe Commissie het best kunnen worden ondersteund 

door middel van wetenschappelijk advies.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/how-can-science-better-support-eu-policymaking-2019-sep-26_en : How can 

science better support EU policymaking? 

Publicatie Scientific Advice Mechanism https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-

scientific-advice_092019.pdf: Scientific Advice to European Policy in a Complex World 

 

 

‘Diversiteit essentiële voorwaarde voor excellentie in hoger onderwijs’ (21 November 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 47 

 
Diversiteit in het hoger onderwijs wordt nog vaak alleen als uitdaging gezien in plaats van als essentiële voorwaarde voor het 

bereiken van excellentie, zo blijkt uit een onderzoek over institutionele strategieën voor diversiteitsbeleid van de European 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Startschot-voor-SAM
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://ec.europa.eu/info/news/how-can-science-better-support-eu-policymaking-2019-sep-26_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/ec_rtd_sam-scientific-advice_092019.pdf
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University Association. Verder is het vergroten van bewustzijn over het thema belangrijk om diversiteitsbeleid effectiever te 

maken. 

 

Diversiteitsbeleid in kaart gebracht   

Diversiteit is een cruciale voorwaarde voor het bereiken van excellentie in het hoger onderwijs, maar toch zien veel universiteiten in 

Europa het vaak nog vooral als een lastige uitdaging. Dit blijkt uit een onderzoek 

https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20i

nstitutions.pdf over de vormgeving van diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs, dat is uitgevoerd door de European University 

Association (EUA). Veel universiteiten lijken gebruik te maken van een breed scala aan beleidsinstrumenten om de diversiteit van hun 

instellingen te verhogen. Zij stuiten echter vaak op veelal dezelfde soort problemen, zoals een gebrek aan financiering en een gebrek 

aan bekendheid met de problematiek onder medewerkers. Volgens de EUA zou het trainen van universiteitspersoneel kunnen 

bijdragen aan het verhogen van het bewustzijn en het effectiever maken van beleid. Naast  universiteiten worden ook beleidsmakers en 

relevante organisaties aangemoedigd om de samenwerking te zoeken en zich actief te gaan bezighouden met diversiteitsbeleid. 

 

Context 

De European University Association vertegenwoordigt meer dan 800 hogeronderwijsinstellingen uit 48 Europese landen. Aan het 

onderzoek hebben 159 instellingen uit 36 landen meegewerkt, waaronder de Erasmus Universiteit, de Universiteit Maastricht en de 

Universiteit Utrecht. Diversiteit in het hoger onderwijs staat de laatste tijd hoog op de agenda. Zo besteedden CESAER en LERU 

eerder al aandacht aan het onderwerp. 

 

Meer informatie:  

Persbericht EUA https://era.gv.at/object/news/5038: EUA publishes report on diversity, equity and inclusion in European higher 

education institutions 

Publicatie EUA 

https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20i

nstitutions.pdf: Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions - Results from the INVITED project 

 

 

VK: Vrees voor gevolgen brexit voor onderzoek en innovatie (21 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Volgens een artikel van The Guardian zijn veel Britse en buitenlandse onderzoekers in het VK bang dat er na een brexit nog 

maar weinig ruimte overblijft voor nieuwsgierigheid-gedreven onderzoek. De denktank Nesta vreest voor Brits isolationisme op 

het gebied van innovatie, als de brexit doorgaat. Ze pleit voor blijvende deelname van het VK aan het EU-kaderprogramma voor 

onderzoek en innovatie, en voor een innovatie-vriendelijker immigratiestelsel. 

Artikel The Guardian: https://www.theguardian.com/education/2019/nov/13/were-at-breaking-point-will-uk-scientists-big-ideas-survive-

brexit  

Artikel Nesta: https://www.nesta.org.uk/blog/no-innovation-system-island/  

 

 

Veel belangstelling voor volgende ronde Europese universitaire allianties (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

In heel Europa ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden van universiteiten, nu de tweede ronde van de populaire EU-competitie voor 

Europese Universiteiten is gelanceerd. Er is 120 miljoen euro beschikbaar voor 24 nieuwe allianties. Volgens een artikel van University 

World News heeft het European Universities Initiative één groot nadeel: doordat er zoveel budget voor is gereserveerd, blijft  er 

nauwelijks meer geld over voor kleinere, minstens zo waardevolle samenwerkingsprojecten. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/scramble-begins-join-next-wave-european-university-alliances  

Artikel University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191108070614822  

 

 

LERU: Ondernemerschap bevorderen via EIT is geldverspilling (21 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

De Europese Commissie wil dat het innovatie-instituut EIT in de periode 2021-27 ongeveer 420 miljoen euro extra besteedt 

aan de ondersteuning van ondernemerschap in het hoger onderwijs. In een bericht van Research Professional News bestempelt 

Kurt Deketelaere, secretaris-generaal van de League of European Research Universities (LERU), dit voornemen als “geldverspilling”. 

Het EIT komt, volgens hem, al veel geld te kort voor het uitvoeren van zijn basistaken op het gebied van kennisontwikkeling 

en -verspreiding. 

Artikel Research Professional News: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-universities-2019-11-420m-

entrepreneurship-plan-a-waste-of-money/  

 

 

https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/CESAER-roept-op-tot-meer-gelijkheid-diversiteit-en-inclusie-hoger-onderwijs
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/LERU-roept-universiteiten-op-meer-te-doen-aan-gelijkwaardigheid-diversiteit-en-inclusie
https://era.gv.at/object/news/5038
https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf
https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf
https://www.theguardian.com/education/2019/nov/13/were-at-breaking-point-will-uk-scientists-big-ideas-survive-brexit
https://www.theguardian.com/education/2019/nov/13/were-at-breaking-point-will-uk-scientists-big-ideas-survive-brexit
https://www.nesta.org.uk/blog/no-innovation-system-island/
https://sciencebusiness.net/news/scramble-begins-join-next-wave-european-university-alliances
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20191108070614822
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-universities-2019-11-420m-entrepreneurship-plan-a-waste-of-money/
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-universities-2019-11-420m-entrepreneurship-plan-a-waste-of-money/
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De vijf beste landen in Europa voor oprichters van bedrijven en start-ups (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Het VK, Duitsland, Estland, Zweden en Finland zijn de vijf beste landen in Europa om een start-up te beginnen en laten groeien. 

Volgens een artikel van EU Startups scoren deze landen het beste op zaken als beschikbaarheid van personeel, salarissen, fiscale 

stimulansen, politieke stabiliteit en groei van de economie. 

Nieuwsbericht EU Startups 

 

 

Het vergroten van de impact van publieke investeringen in innovatie (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Op een bijeenkomst van EU-leiders heeft directeur Albert Bravo Biosca van het Innovation Growth Lab van Nesta een aantal 

radicale ideeën gepresenteerd over het stimuleren van publieke investeringen in innovatie. Hij pleit onder andere voor veel meer 

experimenten met veelbelovende beleidsinterventies. Daarvoor zou alleen al het VK een fonds van ruim 1 miljard euro moeten 

opzetten. Er zou ook een ‘single market’ voor ondernemers moeten komen. 

Presentatie Nesta: https://www.consilium.europa.eu/media/41258/eurogroup-presentation-november-7th-slides.pdf  

 

 

Europa moet harder werken aan de SDG’s (21 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Ter voorbereiding van een Europese Green Deal hebben de VN en enkele Europese instellingen een rapport gepubliceerd over de 

stand van duurzame ontwikkeling in de EU-landen. Nederland staat op deze lijst op plaats 7 (van de 28). Het rapport schetst hoe de EU 

zijn scores voor het behalen van de Social Development Goals (SDG’s) kan verbeteren. Zo zou er een EU-wijde strategie moeten 

komen voor een volledig koolstofvrij energiesysteem tegen 2050, versterking van de kringloopeconomie en het bevorderen van 

duurzame systemen voor landgebruik en voeding. In dat verband zou de EU ook de publieke en private investeringen in duurzame 

infrastructuur, met inbegrip van energie en vervoer, moeten opvoeren. 

Rapport: https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/  

Nieuwsbericht Vilt 

 

 

 

  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/zife3y7nhmd2yjqih57vscwrwrwiwu2u74y64zb23pmmbbfdnyhq/xgtwahn7xlioxsnqxi2y4ewzlm
https://www.consilium.europa.eu/media/41258/eurogroup-presentation-november-7th-slides.pdf
https://www.sdgindex.org/reports/2019-europe-sustainable-development-report/
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/zife3y7nhmd2yjqih57vscwrwrwiwu2u74y64zb23pmmbbfdnyhq/2hyelfxv5avybhtxqb72t7adqe
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National R&D and innovation policy news 

 

 

Nog zes adviezen over het nieuwe fonds voor wetenschap en innovatie (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

De afgelopen weken verscheen op de website MeJudice een serie artikelen van economen over het investeringsfonds dat het kabinet 

wil oprichten voor innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. Deze week presenteert adviesbureau Technopolis zes adviezen over 

het fonds op basis van de langjarige ervaring die het bureau op het gebied van wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid in meer 

dan 50 landen. Technopolis beveelt bijvoorbeeld aan om meer te investeren in sleuteltechnologieën. 

Artikel Technopolis: https://mailchi.mp/6e4d97e414e9/technopolisopinie  

 

  

TU’s tegen komst Maastrichtse techniekopleidingen  (21 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

De vier technische universiteiten zijn fel gekant tegen het voornemen van de Universiteit Maastricht (UM) om in 2020 of 2021 

van start te gaan met de nieuwe bachelor Circular Engineering en de master Molecular Imaging and Engineering. Volgens 

TU/e-rector Frank Baaijens bieden beide opleidingen “een uitbreiding van het aanbod die binnen Nederland niet nodig is”. Daarbij 

doorkruist dit voornemen volgens hem de plannen van de vier TU’s voor het gezamenlijk doen van grote infrastructurele investeringen, 

zoals in laboratoria. De UM reageert met verbazing. De 4TU’s zouden al veel langer weten van de Maastrichtse plannen en er nooit 

bezwaar tegen hebben gemaakt. 

Nieuwsbericht Cursor: https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/november/week-3/tus-tegen-komst-maastrichtse-techniekopleidingen/  

Nieuwsbericht Observant: https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17626/Twee-nieuwe-UM-

opleidingen-tegen-zere-been-van-TUs  

 

 

Komt er echt 4,9 miljard euro voor innovatie? (21 november 2019) 

Bron: TU Delft 

Uit een wirwar van halve toezeggingen en resultaten uit het verleden rolt ineens 4,9 miljard euro voor kennis en innovatie. Is 

dat geld er echt en hoe nieuw is het?  Het stond vorige week in een spectaculair persbericht 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/11/11/verdubbeling-

investeringen-in-innovatie-naar-49-miljard-euro  van het ministerie van Economische Zaken: het geld voor innovatie zou 

verdubbelen naar 4,9 miljard euro.  

Maar zo spectaculair blijkt het niet te zijn. De afdeling communicatie doet de zaak wat mooier voorkomen dan hij is. Er gaat wel iets 

veranderen, maar er komt niet opeens 2,5 miljard euro extra uit de hoge hoed door een paar handtekeningen. 

 

Wie hebben hun handtekening gezet, en waaronder? 

Het gaat om het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-kennis--en-innovatieconvenant-2020-2023-en-de-

roadmap-human-capital-topsectoren-2020-2023. We zien de handtekeningen van tien ministers en twee staatssecretarissen, plus 

vertegenwoordigers van universiteiten, hogescholen, wetenschapsgenootschap KNAW en wetenschapsfinancier NWO. Verder hebben 

de ‘boegbeelden’ van allerlei topsectoren (waarin bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken) ook een krabbel  gezet, plus nog 

een paar instanties.  

 

Is het geld er echt? 

Het is maar hoe je het bekijkt. Er staan allemaal slagen om de arm in het convenant. Het gaat vooral om ‘commitment’, waar niemand 

zich een buil aan kan vallen. Het is “van belang op te merken” dat de genoemde bedragen geen toezeggingen of verplichtingen 

betreffen.  

Kortom, het is een voorspelling van uitgaven en geen harde cash. De bijdrage van het bedrijfsleven is een schatting, net als die van de 

provincies. Ook worden de verwachte opbrengsten uit Europese subsidieprogramma’s alvast meegeteld nog voordat ze zijn 

binnengesleept, à 400 miljoen euro. 

 

En het geld van de ministeries? 

Dat geld is ook niet nieuw, want die bedragen “vloeien voort uit de departementale begrotingen”. Oftewel, die waren op Prinsjesdag al 

bekend.  

 

Maar wat is er dan wél nieuw? 

Dat steeds meer instanties en bestuurslagen samenwerken en hun innovatiebudgetten als het ware op een hoop vegen. Allemaal gaan 

ze aan de slag met kennis en innovatie – en als het goed is, komt er meer lijn in. 

https://mailchi.mp/6e4d97e414e9/technopolisopinie
https://www.cursor.tue.nl/nieuws/2019/november/week-3/tus-tegen-komst-maastrichtse-techniekopleidingen/
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17626/Twee-nieuwe-UM-opleidingen-tegen-zere-been-van-TUs
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17626/Twee-nieuwe-UM-opleidingen-tegen-zere-been-van-TUs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/11/11/verdubbeling-investeringen-in-innovatie-naar-49-miljard-euro
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2019/11/11/verdubbeling-investeringen-in-innovatie-naar-49-miljard-euro
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-kennis--en-innovatieconvenant-2020-2023-en-de-roadmap-human-capital-topsectoren-2020-2023
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/11/kamerbrief-kennis--en-innovatieconvenant-2020-2023-en-de-roadmap-human-capital-topsectoren-2020-2023
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Hoe dan? 

De gedachte van de overheid is kortweg deze: onderzoekers hebben kennis, bedrijven hebben verstand van handel, stop ze bij elkaar 

en je krijgt verhandelbare kennis. Dit is heel kort door de bocht, want bedrijven doen ook zelf onderzoek, maar toch: al jarenlang wil de 

overheid dat de Nederlands wetenschappelijke kennis tot meer economische opbrengsten gaat leiden. 

Om het extra geld niet te versplinteren, wil de overheid vooral kansrijke samenwerking stimuleren. De aanpak en het jargon wisselen 

door de jaren heen. Soms worden er kansrijke ‘sleutelgebieden’ of ‘topsectoren’ uitgekozen, dan weer komt er een Nationale 

Wetenschapsagenda. En vaak lopen zulke initiatieven ook nog naast elkaar. 

 

Wat is het nieuwe woord? 

Het gaat nu om ‘missiegedreven’ kennis- en innovatiebeleid op vier thema’s:  

1. energietransitie en duurzaamheid,  

2. landbouw,  

3. water en voedsel,  

4. gezondheid en zorg en veiligheid.  

Daarnaast zijn er een paar ‘sleuteltechnologieën’, zoals kunstmatige intelligentie en kwantumcomputers. 

Het idee van een ‘missie’ is dat je eerst bepaalt wat precies de uitdaging is en daarna hoe je het gaat aanpakken en wie je daarvoor 

nodig hebt. Stel dat je duurzaamheid wilt bevorderen: dan heb je nieuwe technologie nodig, maar ook maatschappelijk draagvlak en 

bijvoorbeeld fiscale maatregelen. De benodigde kennis gaat dwars door alle ‘topsectoren’ heen. Een missie dwingt dus  tot betere 

samenwerking van deskundigen, is het idee. 

 

Wie betaalt het meest? 

Zo’n 2,1 miljard komt van het bedrijfsleven en 2,8 miljard is van de overheid. En dat is bij elkaar twee keer zoveel als de vorige keer dat 

er zo’n convenant (toen: ‘contract’) is gesloten. Twee keer zoveel, maar niet omdat er opeens veel meer geld beschikbaar is. Er zijn 

alleen meer handtekeningen gezet, zodat er meer geld meetelt. De vorige keer hadden er maar twee ministers getekend (EZ en OCW).  

Ook worden nu meer posten meegerekend, zoals de private co-financiering voor allerlei klimaatregelingen: 453 miljoen euro. Door dit 

creatieve boekhouden lijkt er inderdaad sprake van een verdubbeling van het beschikbare budget. Maar dat is dus goeddeels een 

papieren verdubbeling. 

 

Is het dan allemaal onzin? 

Nee, het geld is er namelijk wel en het wordt uitgeven, al ligt het niet tot op de euro vast. Het steeds weer een beetje ander beleid en de 

telkens nieuwe convenanten zorgen ervoor dat de deelnemers niet op hun lauweren kunnen rusten en elkaar blijven uitleggen waar ze 

ook alweer mee bezig zijn. 
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Gobal innovation news 

Alleen extra investeren in r&d is niet genoeg om groei te bevorderen (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Na de wereldwijde crisis hebben sommige landen hun uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (r&d) verhoogd om de 

seculiere stagnatie aan te pakken. Een artikel van Vox CEPR Policy Portal bespreekt dat dit lang niet altijd succesvol is geweest. De 

r&d-efficiëntie in veel van deze landen is de afgelopen tien jaar alleen maar verder afgenomen. Dit wijst erop dat een verhoging van de 

r&d-uitgaven alleen niet voldoende is om groei te bevorderen. Er zijn ook maatregelen nodig om innovatie en samenwerking in 

zorgvuldig gekozen sectoren te ondersteunen. Wat niet wegneemt dat investeren in r&d natuurlijk wel een basisvoorwaarde voor 

innovatie is. Een briefing van het Britse Institute for Public Policy Research (IPPR) zet uiteen hoeveel overheidsinvesteringen nodig zijn 

om de hoge innovatie-ambities van het VK te verwezenlijken die alle politieke partijen voor ogen hebben. 

Artikel Vox CEPR Policy Portal: https://voxeu.org/article/decline-rd-efficiency  

Nieuwsbericht IPPR: https://www.ippr.org/research/publications/the-rd-investment-challenge  

Rapport IPPR: https://www.ippr.org/files/2019-11/the-rd-investment-challenge.pdf  

 

 

Het vinden van prototype indicatoren voor missiegedreven innovatie (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Overal ter wereld zijn regeringen een missiegericht onderzoeks- en innovatiebeleid gaan voeren om een aantal van de 

grootste sociale en ecologische uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Maar welke indicatoren gebruiken we om dit ambitieuze 

beleid te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren? Een paper van de Britse denktank Nesta laat zien dat er open databronnen en 

datawetenschappelijke methoden zijn om dit te bepalen. 

Blogpost Nesta: https://www.nesta.org.uk/blog/mission-measurable/  

Paper Nesta: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3483203  

 

 

VS: Nieuwe universitaire centra, versnellers en fondsen voor starters in 2019 (21 

november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Steeds meer Amerikaanse universiteiten richten ‘incubators’, ‘accelerators’ en fondsen op om de oprichting van nieuwe 

bedrijven van studenten en medewerkers te ondersteunen. Een artikel van het State Science and Technology Institute (SSTI) geeft 

een overzicht van alle initiatieven op dit vlak die dit jaar in de VS zijn gestart. 

Artikel SSTI: https://ssti.org/blog/universities-launch-incubators-accelerators-and-funds-2019  

 

 

VS: EPA-plan streeft naar minder wetenschap in volksgezondheidsbeleid (21 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 21 november 2019  

Het Amerikaanse Agentschap voor Milieubescherming (EPA) streeft ernaar minder gebruik te maken van de wetenschap voor 

het onderbouwen van regelgeving, meldt Science Alert. Veel wetenschappers en volksgezondheidsdeskundigen beschouwen het 

streven, dat al jarenlang leeft onder conservatieven, als een laakbare poging om de schadelijke gevolgen van vervuiling voor de 

volksgezondheid te relativeren. 

Nieuwsbericht Science Alert: https://www.sciencealert.com/the-epa-is-trying-to-restrict-the-science-it-uses-to-craft-regulations-and-

scientists-are-angry  

 

 

 

 

 

  

https://voxeu.org/article/decline-rd-efficiency
https://www.ippr.org/research/publications/the-rd-investment-challenge
https://www.ippr.org/files/2019-11/the-rd-investment-challenge.pdf
https://www.nesta.org.uk/blog/mission-measurable/
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3483203
https://ssti.org/blog/universities-launch-incubators-accelerators-and-funds-2019
https://www.sciencealert.com/the-epa-is-trying-to-restrict-the-science-it-uses-to-craft-regulations-and-scientists-are-angry
https://www.sciencealert.com/the-epa-is-trying-to-restrict-the-science-it-uses-to-craft-regulations-and-scientists-are-angry
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Wageningen University & Research  related Events 

  



 

 

 

 28 

Events

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 

December 12, to plan your travel, to register https://www.eip-water.eu/registration-side-events-euwic-2019 for the welcome reception 

on December 11, networking cocktail on December 12 and technical site visits https://www.eip-water.eu/site-visits-euwic-2019  on 

December 13 and to decide your participation in the side meetings https://www.eip-water.eu/side-meetings-eip-water-conference-2019 

taking place on December 11 

 

 

The Future of Plantation Forests in Europe, Brussels, 17 December 2019 

This event aims at providing a better science-policy understanding of the outlook and policy issues facing European planted forests 

while answering these questions: 

• What are the benefits and impacts of planted forests? 

• Can planting trees tackle the climate crisis? 

• What issues currently face European plantation forests? 

Residence Palace 

International Press Centre 

rue de la Loi 155 

1040 Brussels 

 

Further information 

• Register: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-

68261621347?aff=ebdssbdestsearch  

https://www.theeggbrussels.com/
https://www.eip-water.eu/registration-eip-water-conference-2019
https://www.eip-water.eu/registration-side-events-euwic-2019
https://www.eip-water.eu/site-visits-euwic-2019
https://www.eip-water.eu/side-meetings-eip-water-conference-2019
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-68261621347?aff=ebdssbdestsearch
https://www.eventbrite.co.uk/e/the-future-of-plantation-forests-in-europe-tickets-68261621347?aff=ebdssbdestsearch
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Conference Synergy 2020 Changing Societies, Gooiland Hilversum, 6 februari 2020  

Registratie Synergy 2020 Changing Societies geopend: Het typische SSH-onderwerp ‘Changing Societies’ vormt de rode draad in deze 

derde editie die op 6 februari plaatsvindt in Gooiland Hilversum. Samenlevingen zijn constant in beweging. Politiek, economisch, in 

termen van taal en communicatie, cultuur, migratie, (on)gelijkheid, enzovoort. 

 
De diversiteit aan SSH-disciplines helpt ons veranderende samenlevingen te begrijpen en levert ons ook inzichten die weer van invloed 

zijn op die veranderingen. Bevestigde sprekers zijn prof. Andy Miah en prof. Rutger Hoekstra. 

Onderzoekers, PhD studenten, bestuurders, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven zijn van harte uitgenodigd bij te dragen aan 

Synergy 2020 door o.a.: 

• mee te doen als deelnemer en in contact te komen met senior en junior wetenschappers van SSH-disciplines en 

professionals van buiten de academische wereld 

• een eigen parallelsessie te organiseren en te hosten 

• als promovendus of jonge onderzoeker een vernieuwend idee met impact op de samenleving te pitchen en zo kans te maken 

op de Synergy Award 2020 

 

Meer informatie over het programma, registratie, Call for Sessions en Synergy Award: https://synergy-ssh.nl/  

 

 

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  

 

 

28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) to be held in Marseille, 

France, from 27-30 April 2020 

 A very warm welcome to the 28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) to be held in Marseille, France, 

from 27th to 30th of April 2020.  

 

On behalf of the Scientific Committee, it is a great pleasure to invite you to be part of this world leading event for the biomass sector, a 

global forum for exchange knowledge and information on the latest technological developments and innovative biomass applications.  

 

The European Union (EU) is well committed to the fight against Climate Change and is on track to meet the ambitious Paris Agreement 

goals and 2030 targets. But we need to go further and faster and be more ambitious to reach climate neutrality in 2050. Innovation is 

needed for delivering the Paris targets. Ursula von der Leyen, the new European Commission president, pledged for a “European 

Green Deal” to make EU a climate-neutral economy by 2050. To help finance this transition away from fossil fuels economy, a strategy 

for green financing and a sustainable investment plan would ensure 1 trillion euros of investments over the next decade through a 

European “Climate Bank”.  

 

https://synergy-ssh.nl/
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While all sectors and technologies have a role to play in this endeavour, bioenergy, as part of a new, modern, emerging bioeconomy, 

could have an essential contribution to reach climate neutrality by 2050. Besides contributing to greenhouse gas reduction, bioenergy 

brings additional social, environmental and economic benefits to agriculture, forestry and other industrial sectors, driving rural 

development, in the context of sustainable development. While a number of new, emerging, innovative bioenergy technologies 

approach maturity, further effort is needed to enable promising technologies to reach commercial operation.  

 

EUBCE proposes for 2020 a programme that addresses and responds to the present-days challenges and opportunities for the whole 

biomass sector. The 2020 programme includes a refined topic and subtopic structure, responding to the suggestions from the scientific 

community and to the observed trends in biomass technologies, ranging from cutting edge research, policies, markets and sustainability 

to industrial applications. The new, emerging, innovative technologies are important to address as that could have a significant impact 

on the take-off on the bioeconomy. In particular, in 2020, the conference will dig deeper into the structure, components and role of the 

emerging bioeconomy, explore the role of agriculture in bioenergy production for energy and bioeconomy transition and seek improving 

citizen awareness and engagement in support of biomass technologies.  

 

I warmly encourage you to submit your abstract and participate at the EUBCE 2020 in Marseille. I invite you to carefully read the topic 

descriptions and select your abstract for the topic which most closely matches the key novelty of their work. The scientific committee, 

composed of recognised experts from the global biomass community, is committed to review and select the best papers in a high 

scientific level conference programme.  

 

 

Call for Papers is open! For more information: 

http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm

_source=EOACLK  
 

 

Present your latest research and industrial results to the biomass sector's leading scientists, researchers, experts and professionals 

and participate in the most inspiring platform for bioenergy dialogue and information across the world!  

 

The conference will be structured along the following main topics.  

1. SUSTAINABLE RESOURCES FOR DECARBONISING THE ECONOMY 

2. BIOMASS TECHNOLOGIES AND CONVERSION FOR BIOENERGY 

3. 
BIOMASS TECHNOLOGIES AND CONVERSION TO INTERMEDIATE BIOENERGY CARRIERS AND PRODUCTS OF THE 

BIOECONOMY 

4. BIOECONOMY SUSTAINABILITY, IMPACTS AND POLICIES (new) 

5. BIOENERGY INTEGRATION 

 

 

SAVE THE DATE: 6th JPI HDHL International Conference, Brussels, 17 June 17 2020  

The Joint Programming Initiative ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’ is hosting its 6th International Conference on June 17, 2020 in 

Brussels. 

 
We will be inviting a wide variety of stakeholders to join us for discussions on developments in the field of food, nutrition and health. 

More details about the conference and registration will be shared on the JPI HDHL website and through twitter (@JPI_HDHL, 

#JPIHDHLconference). 

 

http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
https://eoaclk.com/eGQE9xHBRv/
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Curious about the event? 

For an impression of the JPI HDHL conference, you can read the conference report 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf  of the 

5th JPI HDHL conference or watch the after movie https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-

jpi-hdhl  of the 4th JPI HDHL conference. 

 

 

The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 will take place in Brussels from 22 to 26 

June 2020 

The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 will take place in Brussels from 22 to 26 June 2020, with a Policy Conference and 

Networking Village running from 23 to 25 June 2020 (participant registration opens in April 2020).  

To start preparing your contributions for next year’s biggest energy efficiency event, the European Commission’s Execut ive Agency for 

SMEs (EASME) and Directorate-General for Energy are inviting you to an INFO SESSION on 13 November 2019.  

The info session includes a run-through of all major EUSEW calls and deadlines as well as the application procedures for Policy 

Conference sessions and the EUSEW Awards.  

 

Registration is open until 8 November (23.59 CET): 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession 

Please register one representative per organisation to join us on site, as there are limited places available. Others 

are invited to register to receive the link to web streaming. 

 

Agenda | EUSEW 2020 info session 

• Welcome coffee (as of 9 am) 

• Introduction of the 15th edition 

• Applying to host a session at the Policy Conference  

• Applying for the EUSEW Awards  

• Other elements (Networking Village, Energy Days, partners, promotion) 

• Upcoming calls and deadlines 

 

Information at a glance 

Event: EUSEW 2020 info session 

Location: Brussels, Charlemagne building, 

Mansholt room 

Date/time: 13 November, from 09:00 to 12:30 

Registration until 8 November (both on site and 

for web streaming) 

 

 

About EUSEW 

Every year the European Commission (Directorate-General for Energy and EASME) organises the EU Sustainable Energy Week 

(EUSEW) – the biggest event dedicated to renewables and efficient energy use in Europe. This year’s edition will cover four elements 

across the EU: the Policy Conference, Networking Village, EUSEW Awards, and the Energy Days.  

 

 

5th International Conference on New Business Models Sustainable, Circular Inclusive, 

Radboud University Nijmegen 1-2 July 2020 

 

 
Time flies: 2020 demarcates the first lustrum of the NBM conference series. The foundation of this series was laid in two workshops 

held at the Toulouse Business School (TBS, France) in 2014 and 2015. During these workshops, it became clear that thorough 

research was needed on the nature of business models. So, the idea of a 1st International conference was born: NBM @ Toulouse 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://www.ru.nl/courseguides/management/master/master-business-administration/
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2016. In this seminal conference, we focused on the issue of organising value creation in such a way that it addresses sustainable 

development. The main idea was to further explore the potential of a new generation of business models to contribute to societal 

challenges.  

Now almost five years down the line we have organised NBM @ Graz (2017), NBM @ Sofia (2018) and NBM @ Berlin (2019). Each of 

the NBM conferences followed a specific theme related to new business models 

 

For more information: https://www.nbmconference.eu/  

 

  

https://www.nbmconference.eu/
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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 28 November 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) 

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) 

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   

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-INFRAINNOV-2020 (RIA) single 

stage 

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

Marie Sklodowska-Curie  

MSCA-ITN-2020 Innovative Training 

Networks  

14 January 2020 17.00 Brussels time (Marie Sklodowska Training Networks, MSCA-ITN-

2020) 

 

Pillar II  Industrial leadership 

 

 

LEIT ICT  

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

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

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

 

LEIT NMBP  

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 single stage 

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

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 two-stage 

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

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

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

single stage 

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

stage) 

H2020- BIOTEC-06-2020 (IA),  

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

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

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

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

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

stage) 

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://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/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;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/msca-itn-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=31047830;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 (CLOSED)  at 17.00 Brussels time  deadline second 

stage 2  7 April 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-SC1-BHC-2020  and 

H2020-SC1-DTH-2020 two-stage) 

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

HCO-2020, H2020-SC1-DTH-2020 

single-stage 

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

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

Societal Challenge 2 FOOD  

H2020 SFS-2018-2020 call 2020 two-

stage 

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

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

H2020 SFS-2018-2020 call 2020  

single stage 

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

H2020 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

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

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

H2020 BG-2018-2020 call 2020 single-

stage 

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

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

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

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

H2020-RUR-2018-2020 call 2020 

single-stage 

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

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

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

H2020-FNR-2020 call 2020 single-

stage 

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

  

Societal Challenge 4 TRANPORT  

Societal Challenge 5 ENVIRONMENT  

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

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

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

stage) 

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

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

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

two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

Other related EC calls (JTI, ERA-COFUNDS, JPI´s etc.) 

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

information per 28 November 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 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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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. 
 

ERA-NET COFUND Foscera 

https://www.foscera.net/en/www.fos

cera.net.htm  

 The planned dates for the joint call are:  
 2nd December 2019 Call opening 

 12th February 2020 Deadline for pre-proposals 

 Mid May 2020 Invitation for full proposals 

https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm  

ERA-NET ‘ICT-AGRI-FOOD’ 

https://www.ictagrifood.eu/  

ERA-NET Cofund ‘ICT-AGRI-FOOD’ first call - closing date pre-proposals: end of 

January 2020, closing date full proposals: 27 May 2020; 

https://www.ictagrifood.eu/node/40158  

ERA-NET Cofund ICRAD 

https://www.icrad.eu/calls/pre-

announcement/  

ERA-NET Cofund ICRAD first call - closing date pre-proposals: 13 February 2020, 

closing date full proposals: 2 July 2020; https://www.icrad.eu/calls/pre-

announcement/  

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 28 November 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

07-01-2020 Sluiting nationale aanvraag 12e call van Eurostars (sluitingsdatum internationale projectvoorstellen was  12 

september 2019) De indieningstermijn loopt van 19 december 2019 t/m 7 januari 2020. https://www.rvo.nl/subsidies-

regelingen/eurostars  

13-02-2020 Sluiting voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 13 van Eurostars. Sluitingsdatum voor het 

indienen van internationale projectvoorstellen in call 13 is op 13 februari 2020, 20.00 uur. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars  

28-02-2020 NEW: Sluiting Indiening aanvraag voor subsidie Drylands Sahel Program (Subsidieregeling Ministerie van 

Buitenlandse Zaken 2006)  Aanvragen voor een subsidie in het kader van het DSP kunnen worden ingediend vanaf 

2 januari 2020, 9:00 CET uur tot en met 28 februari 2020, 17:00 uur CET. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidiere

geling-drylands-sudan-sahel-program-dssp  

http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net/2019-Call-Pre-announcement.htm
https://www.ictagrifood.eu/
https://www.ictagrifood.eu/node/40158
https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
https://www.icrad.eu/calls/pre-announcement/
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.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eurostars
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp


 

 

 

 37 

17-07-2020 NEW: Sluiting indiening uitgewerkt programma voorstel voor subsidie Drylands Sahel Program 

(Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006)   Door de geselecteerde aanvrager wordt uiterlijk 17 

juli 2020 een uitgewerkt programmavoorstel ingediend https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf 

en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidiere

geling-drylands-sudan-sahel-program-dssp 

 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 28 November 2019. Calls marked with NEW  are newly included 

in the list 

Deadline Call 

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 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 

03-12-2019 Deadline indiening verplichte Intentieverklaring Investeringen NWO-groot 2019/2020  De deadline voor 

indienen van de verplichte intentieverklaringen is dinsdag 3 december 2019, vóór 14:00 uur CET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-

nwo-groot.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  

20-12-2019 Deadline for submission  International Agri & Food and Horticulture & Starting Materials Seed Money 

Projects (SMPs) 2020 The latest possible date for submitting an application is 20 December 2019. This date 

for submission is brought forward to make submission of a proposal in the PPS-call 2020 more possible. 

https://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/10/Call-SMP-2020-EN-final.pdf and 

www.topsectoragrifood.nl.  

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  

07-01-2020 Sluiting indiening vooraanmeldingen voor oproep voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek 

binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR.  De deadline voor het indienen van 

vooraanmeldingen is 7 januari 2020, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html  

09-01-2020 Sluiting indiening volledige aanvragen NWO-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 Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek (GO) 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  

14-01-2020 Deadline voor indiening vooraanmelding  NACTAR: (pre-)klinische studies  De deadline voor het indienen 

van vooraanmeldingen is 14 januari 2020 om 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.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-

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidieregeling-drylands-sudan-sahel-program-dssp
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/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.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://topsectoragrifood.nl/wp-content/uploads/2019/10/Call-SMP-2020-EN-final.pdf
http://www.topsectoragrifood.nl/
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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.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/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.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
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financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---onderzoek-op-routes-door-consortia-nwa-

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

16-01-2020 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  

21-01-2020 Deadline  voor indienen vooraanmeldingen Samenhangende onderzoeksprojecten NRO. De 

sluitingsdatum voor het indienen van vooraanmeldingen is 21 januari 2020, 14:00 uur. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-

onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html  

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

een jaar tijd: 

• februari 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• april 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

• juni 2020; exacte datum wordt later bekend gemaakt 

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

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

01-02-2020 Sluiting KNAW Early Career Partnerships. De sluitingsdatum is 1 februari 2020. 

https://www.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1  

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  

04-02-2020 NEW: Sluiting oproep NWO Open Competitie ENW – XS Sluiting indieningsronde 4 februari 2020, 14.00 uur 

CE(S)T  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-

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

11-02-2020 Sluiting indiening volledige aanvragen ZonMw-VENI ronde 2020. Deadline indienen uitgewerkte 

aanvraag: 11 februari 2020, 14.00 uur MET (i.p.v. 9 januari) https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-

subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/  

13-02-2019 Deadline indiening volledige aanvragen Investeringen NWO-groot 2019/2020 De deadline voor het 

indienen van aanvragen is donderdag 13 februari 2020, vóór 14:00 CET. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-

nwo-groot.html 

18-02-2020 Deadline voor indienen kortlopende onderzoeksprojecten Onderzoek voor Duurzame Visserij - Korte 

Onderzoekstrajecten (ODV-KOT)  Aanvragen kunnen tot uiterlijk 18 februari 2020 14:00 uur CET ingediend 

worden. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/onderzoek-voor-duurzame-

visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-

odv-kot.html  

02-03-2020 NEW: Voorziene deadline indiening voorstel voor living lab voor call  voor het herstel van biodiversiteit 

in het landelijk gebied   2 maart 2020 Deadline indiening living lab voorstellen. 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-

landelijk-gebied.html  

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 

24-03-2020 Deadline voor indienen volledige voorstellen   NACTAR: (pre-)klinische studies  De deadline voor het 

indienen van volledige voorstellen is 24 maart 2020 om 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.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 

07-04-2020 NEW: Sluiting oproep NWO Open Competitie ENW – XS Sluiting indieningsronde 7 april 2020, 14.00 uur 

CE(S)T  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-

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
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.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.knaw.nl/nl/prijzen/fondsen/knaw-early-career-partnerships-1
http://www.regieorgaan-sia.nl/content/onderzoekscapaciteit/lectoren-bij-instituten
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.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/vernieuwingsimpuls-zonmw-veni-2020/
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwo/investeringen-nwo-groot/investeringen-nwo-groot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot/onderzoek-voor-duurzame-visserij---korte-onderzoekstrajecten-odv-kot.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.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/nwa/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem/nationale-wetenschapsagenda---transitie-naar-een-duurzaam-voedselsysteem.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/nactar-pre-klinische-studies/nactar-pre-klinische-studies.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/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
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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 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 

26-5-2020 Sluiting indiening uitgewerkte aanvragen voor oproep voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek 

binnen de vier wiskundeclusters: DIAMANT, GQT, NDNS+ en STAR.  De deadline voor het indienen van 

uitgewerkte aanvragen is 26 mei 2020, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.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 

02-06-2020 NEW: Sluiting oproep NWO Open Competitie ENW – XS Sluiting indieningsronde 2 juni 2020, 14.00 uur 

CE(S)T  https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-

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

02-07-2020 Deadline voor uitgewerkte voorstellen Samenhangende onderzoeksprojecten NRO. De sluitingsdatum 

voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 2 juli 2020, 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-

onderzoeksprojecten.html 

09-07-2020 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 

08-09-2020 NEW: Voorziene deadline indiening definitief voorstel voor nieuwe call Living labs voor het herstel van 

biodiversiteit in het landelijk gebied  8 september 2020 Deadline definitief voorstel maart 2020 Deadline 

indiening living lab voorstellen. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-

herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html 

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 28 November 2019. Calls marked with NEW are newly included in the 

list 

Deadline Call 

31-03-2020 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  

  

  

  

  

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/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.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/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.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.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/nieuwe-call-living-labs-voor-het-herstel-van-biodiversiteit-in-het-landelijk-gebied.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
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About the EU office 

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

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

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

 

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

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

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

coordinators for example with contract negotiations and audits. 

 

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

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

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

 

Contacts 

EU office Contacts:  

Peter Jongebloed  

 

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

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

Vanya Simeonova 
 

Contact point ESG 
 

 

0317 485978 
 
 

Vanya.simeonova@wur.nl 

 

Reynout Hana  
  
Rene van Ree  

Contact point legal matters 
 
Contact point AFSG 
 

0317 485857 
 
0317 480710 

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

 
Science Groups Liaison Officers:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Innovation News’ in the subject. 

 

 

 

WUR is serious about data 

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

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

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

