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HORIZON 2020    

Head of Europe’s premier research funder bows out (5 December 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 633, 5 December 2019 

Jean-Pierre Bourguignon, president of the European Research Council who became a forceful advocate for science in 

Brussels, tells researchers to stay scrappy. ‘There are more battles to fight,’ he says   

 
Jean-Pierre Bourguignon. Photo: Lysiane Pons, Science|Business 

 

European Research Council (ERC) president Jean-Pierre Bourguignon urged researchers to show their “fighting spirit” over funding 

talks as he bid farewell to the science faithful in Brussels this week.  Bourguignon, who leaves at the end of 2019 after six years in the 

role, helped spearhead a huge budget increase for fundamental science and establish ERC among the most prestigious of its kind in 

the world. By his own admission, Bourguignon is a no-nonsense type, so his moment in the spotlight this week – at a star-studded 

farewell bash – didn’t exactly thrill him. But in an interview, he recalled some of his best moments in the job, including a mad dash to 

block a smash and grab on ERC funding by then European Commission president Jean-Claude Juncker. What made Bourguignon well-

suited for the job, people say, is his combination of decency, political savvy and occasional brass knuckle. 

 

Indeed, he appears to have enjoyed some of the budget scraps and, with no drama spared, recounts the story of how a coalition of 

Nobel Prize winners intervened in 2015 to stop ERC money being siphoned off to the Juncker Plan investment fund.  

The raid was hugely controversial among scientists at the time, with Juncker transferring the money into a new investment pot intended 

to boost EU infrastructure spending. 

“We felt it was unfair, and that only those that stood to benefit from the fund should contribute,” Bourguignon said. “It was a worthy fund, 

but it didn’t offer anything for basic researchers.” “I talked to many people. Carlos Moedas [former research commissioner] helped us 

greatly. We started a campaign, we mobilised the Nobel Prize winners. In the end, we got 500 articles all over the press,” Bourguignon 

said. As a result, the ERC, the Marie Curie Actions and the widening participation programme, were all ring-fenced. “We saved €500 

million,” he said. “Unlike the farmers, we don’t have tractors to block the roads in Brussels. But it was a good example of what the 

scientific community can do if it organises. It was a moment of great trepidation. The clock was ticking – and we made it.” 

 

Read the full article: https://sciencebusiness.net/news/head-europes-premier-research-funder-bows-out  

 

 

EU mission ‘Soil health and food’ your opinion counts! (5 December 2019) 

Source: Website EC  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-

health-and-food_enc  

What do you know about soils? Have you ever heard about the Horizon Europe Mission Soil health and food 

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en  

The European Commission proposes to implement a mission in the area of “Soil health and food” to increase the impact of research, 

connect with citizens and show that science matters in day-to-day lives.  

 

Let the European Commission know what you think by 19 January 2020! 

 

=> Click here to participate in the survey <= https://eip-agri.us7.list-

manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=6b16b8ed32&e=e7eea78a8c  

 

More information 

https://sciencebusiness.net/news/head-europes-premier-research-funder-bows-out
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_enc
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_enc
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=6b16b8ed32&e=e7eea78a8c
https://eip-agri.us7.list-manage.com/track/click?u=c40406f3cb81288b4051d5632&id=6b16b8ed32&e=e7eea78a8c
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• What are Horizon Europe Missions?: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-

innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en  

• EU mission Soil health and food: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-

programme/mission-area-soil-health-and-food_en  

• AGRI video on soils: https://www.youtube.com/watch?v=oJF_GTmrJGI&feature=youtu.be  

• AGRI press article on soils: https://ec.europa.eu/info/news/soil-matters-our-future-2019-dec-05_en  

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/mission-area-soil-health-and-food_en
https://www.youtube.com/watch?v=oJF_GTmrJGI&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/info/news/soil-matters-our-future-2019-dec-05_en
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Horizon Europe 

Fins voorzitterschap wil 84 miljard voor Horizon, Parlement teleurgesteld (5 december 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 49 

 
Het Fins voorzitterschap stelt voor om 84 miljard euro neer te leggen voor Horizon Europe, zo blijkt uit een gelekt 

compromisvoorstel. Het bedrag is lager dan de 86,6 miljard euro die de Commissie voorstelde, maar hoger dan een eerder 

voorstel in oktober. Voor Erasmus zijn geen bedragen genoemd. Het Parlement reageert verbolgen op het voorstel. 

 

84 of 86,6 miljard euro voor Horizon? 

Een Fins voorstel voor de volgende meerjarenbegroting voorziet 84 miljard euro voor Horizon Europe. Dat is minder dan de 86,6 miljard 

die de Commissie in 2018 voorstelde, maar hoger dan wat in oktober gesuggereerd werd. Met het voorstel 

https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-

mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.3888

1.0.81237&utm_content=Press+material  probeert het Finse voorzitterschap een compromis te bereiken in de onderhandelingen over 

het meerjarig financieel kader (MFK). De genoemde bedragen zijn in 2018 prijzen en moeten daarom niet vergeleken worden met de 

vaker gebruikte 94,1 miljard voor Horizon Europe. Ook valt uit het voorstel niet op te maken of een deel van het bedrag InvestEU 

toebehoort, wat in het voorstel van de Commissie wel het geval is. Voor Erasmus wordt geen budget genoemd, net als voor veel 

andere programma’s. 

 

Parlement teleurgesteld 

Het voorstel van het Finse voorzitterschap voldoet bij lange na niet aan de verwachtingen van het Europees Parlement. Het 

onderhandelingsteam voor het MFK stelt dat het genoemde bedrag niet genoeg zal zijn voor het verwezenlijken van de ambities van de 

EU op bijvoorbeeld het gebied van onderzoek en innovatie. Ook de implementatie van een ambitieuze Green Deal komt met het 

voorstel in gevaar, zo laat het Parlement duidelijk blijken https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-

commission-s-plan-impossible-to-implement-with-finnish-proposal . 

 

Context 

De onderhandelingen over het MFK zijn in volle gang. Dit voorstel volgt op de Europese Raad van 17-18 oktober, waar de Europese 

regeringsleiders het Finse voorzitterschap vroegen om voor de volgende top een voorstel met cijfers per programmaonderdeel voor te 

leggen. Op 10 december zal het onderhandelingsteam van het Parlement vergaderen met het Finse voorzitterschap, waarna op 12 

december het MFK op de agenda zal staan tijdens de Europese Raad. Eind deze zomer vroeg de Kenniscoalitie in een brief aan de 

regering ook om aandacht voor onderzoek en innovatie in het MFK. 

 

Meer informatie: 

Persbericht Fins voorzitterschap https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-

lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-

rakentamiseen?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.8123

7.38881.0.81237&utm_content=Press+material: Finnish presidency proposes greater EU investment in building a sustainable future 

Publicatie Fins voorzitterschap https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-

mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.3888

1.0.81237&utm_content=Press+material: Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027: Negotiating Box with figures 

Persbericht Parlement https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-commission-s-plan-impossible-

to-implement-with-finnish-proposal: MFF: Commission’s plan “impossible to implement” with Finnish proposal 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-na-2020-work-progress
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-na-2020-work-progress
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederland-drijft-zin-door-MFK-meer-geld-voor-landbouw
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-commission-s-plan-impossible-to-implement-with-finnish-proposal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-commission-s-plan-impossible-to-implement-with-finnish-proposal
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2021-2027-laat-nog-op-zich-wachten
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-2021-2027-laat-nog-op-zich-wachten
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EU-budget-moet-komende-jaren-flink-inspelen-op-toename-budget-voor-innovatie
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-rakentamiseen?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-rakentamiseen?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-rakentamiseen?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://eu2019.fi/en/article/-/asset_publisher/suomi-esittaa-puheenjohtajamaana-eu-lle-lisapanostusta-kestavan-tulevaisuuden-rakentamiseen?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.consilium.europa.eu/media/41631/st14518-re01-en19-gac-mmf.pdf?utm_source=DSMS&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+GAC+press+release+191205&utm_term=952.81237.38881.0.81237&utm_content=Press+material
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-commission-s-plan-impossible-to-implement-with-finnish-proposal
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191202IPR67826/mff-commission-s-plan-impossible-to-implement-with-finnish-proposal


 

 

 

 6 

Budget squabble slows down strategic planning and partnerships in Horizon Europe (5 

December 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 633, 5 December 2019 

Setting final details of Horizon Europe could be delayed by difficult budget battle between member states  

 
Jean-Eric Paquet. Photo: Lysiane Pons, Science|Business 

 

Drawing up the detailed plans for Horizon Europe could be slowed down if negotiations over the next seven-year budget are 

not concluded early next year, warned Jean-Eric Paquet, the European Commission’s director general for research and 

innovation. Speaking at a meeting of the European Parliament’s industry committee on Wednesday, Paquet said the 

commission is planning to put together “more specific strategic planning” at the beginning of next year, setting out the 

content of work  programmes and calls for proposal for the first four years of Horizon Europe, the EU’s ninth framework 

programme for research and innovation.  

 

“We will have to see how far we can finalise the preparations without knowing the headline figure [of the budget],” Paquet said.  

Budget negotiations are grinding on, but the commission is worried about “severe cuts” proposed by the Finnish presidency earlier this 

week, which would result in a budget below the expectations of the European Parliament and the commission. Instead of each member 

state contributing of 1.11 per cent of gross national income, the Finns are proposing 1.07 per cent. That would translate to a €3 billion 

cut from Horizon Europe.  

 

EU commission president Ursula von der Leyen will meet EU heads of state next week to convince the EU council not to cut the 

commission’s programmes and safeguard her ambitious innovation agenda. Until the budget is clarified, the commission will not be able 

to set out the practical details of industrial partnerships in Horizon Europe either, said Paquet. “Making proposals on partnerships 

without knowing the budget will be quite challenging,” he said.  

However, the commission will go ahead and complete the impact assessments of the research partnerships by March 2020 and draw 

up a legal proposal in the summer. “Then depending on agreement on [the budget], we can move very quickly,” Paquet said.  

Bulgarian MEP Iskra Mihaylova said one way to mitigate potential cuts to the budget would be to pair industrial partnerships and 

research missions with existing funding instruments, and the structural funds in particular. “The underlying wish is to have an efficient 

budget, to avoid overlapping and bring effective results,” Mihaylova said.  

Although the situation is concerning, Paquet did not want to ring the alarm bells just yet and restrained from drawing any conclusions on 

the ongoing budget discussions. “No cuts are made yet,” he said, reminding MEPs they will also have a say later in the process, once 

the council reaches an agreement.  

 

 

Raad kiest positie EIT en synergieën Horizon Europe (4 december 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 49 

 
De Raad Concurrentievermogen heeft akkoorden bereikt over de financiering van het EIT en synergieën van Horizon Europe. 

Ook is de inhoudelijke focus van Horizon herbevestigd. Verder sprak de Raad over een Europese strategie voor de bio-

economie, ruimtevaartbeleid en Euratom. 

https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/von-der-leyen-calls-bigger-eu-budget
https://sciencebusiness.net/news/new-commission-president-pledges-make-europe-first-climate-neutral-continent
https://sciencebusiness.net/news/new-commission-president-pledges-make-europe-first-climate-neutral-continent
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Meer controle op financiering EIT 

Tijdens de Raad Concurrentievermogen https://www.consilium.europa.eu/media/41536/st14523-en19.pdf  kwamen de lidstaten tot een 

akkoord https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-

council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/ over de nieuwe verordening van het European Institute of Innovation and Technology 

(EIT). De belangrijkste amendementen ten opzichte van het voorstel van de Commissie betreffen de financiering van de Knowledge 

and Innovation Communities (KIC’s). De lidstaten willen dat het EIT prestatiegerichte mechanismes gaat instellen om financiële 

bijdragen aan KIC’s toe te wijzen, zodat KIC’s gemakkelijker externe financiering kunnen aantrekken. Het uiteindelijke doel is om KIC’s 

financieel onafhankelijk van het EIT te laten opereren. Om te controleren of de KIC’s financieel levensvatbaar worden, zullen 

vertegenwoordigers van lidstaten in een speciaal comité geconsulteerd worden over strategische beslissingen van het EIT, zoals de 

verlenging van partnerschapsovereenkomsten met KIC’s. Nu de Raad een gedeeltelijke algemene oriëntatie heeft aangenomen, is het 

wachten op het standpunt van het Europees Parlement zodat de trilogen kunnen beginnen. De Raad sprak ook over de Strategische 

Innovatieagenda https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf van het EIT zonder daar een positie over 

in te nemen. 

 

Synergieën Horizon Europe    

De Raad heeft ook zijn standpunt bepaald over de synergieën en overwegingen van Horizon Europe. Zoals bekend moeten de diverse 

onderdelen uit Horizon Europe verbonden worden met andere EU-programma’s om de impact van het Kaderprogramma te 

maximaliseren. De veranderingen https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14643-2019-INIT/en/pdf  ten opzichte van het 

voorstel van de Commissie zijn beperkt en vooral stroomlijnend. Zo zijn de synergieën nu beperkt tot hoe Horizon Europe kan bijdragen 

aan andere programma’s. Hoe andere programma’s moeten bijdragen aan Horizon wordt verplaatst naar de bijlagen van die 

programma’s. Ook zijn de synergieën met het European Defence Fund verder uitgewerkt.   

 

Focus Horizon herbevestigd  

Ten slotte hebben de lidstaten overeenstemming bereikt over de richtinggevende overwegingen voorafgaand aan de verordening, de 

zogenaamde ‘recitals’, die dit voorjaar werden afgesproken met het Parlement. Zo moet het Kaderprogramma ervoor zorgen dat 

lidstaten 3 procent van hun bbp uitgeven aan onderzoek en innovatie. Klimaatbeleid blijft belangrijk in Horizon Europe met de ambitie 

om 35 procent van het budget hieraan te relateren. Ook hebben de lidstaten nogmaals uitgesproken dat 3,3 procent van het budget 

uitgegeven moet worden aan widening participation-maatregelen, onafhankelijk van de onderhandelingen omtrent het Meerjarig 

Financieel Kader. Verder benadrukt de Raad dat het uitgangspunt Open Science gehandhaafd blijft in Horizon Europe. 

 

Bio-economie, ruimtevaart en Euratom 

De Raad heeft verder conclusies http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14594-2019-INIT/en/pdf  aangenomen over een 

update van de strategie voor de bio-economie van Europa, die geacht wordt een belangrijk onderdeel te vormen van de 

aanstaande Green Deal. Als laatste relevante wapenfeit is de beoogde impact van ruimtevaartbeleid op breder EU-beleid besproken 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14208-2019-INIT/nl/pdf. Over de verordening voor Euratom kon geen akkoord 

worden bereikt omdat hiervoor unanimiteit wordt vereist en de steun van twee lidstaten ontbrak.  

 

Context 

De stellingnames van de Raad over Horizon Europe en de verordening van het EIT dienen als uitgangspunt voor de onderhandelingen 

met het Parlement die nog zullen volgen. Uiteraard is er nog geen overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader, wat 

het onderhandelingsproces er niet makkelijker op maakt. De conclusies van de Raad over de Strategische Innovatieagenda van het 

EIT, de ruimtevaart en de strategie voor de bio-economie zijn meer oriënterend van aard. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/media/41536/st14523-en19.pdf: Outcome of the Council Meeting Competitiveness 

(Internal Market, Industry, Research and Space) 

Persbericht Raad https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-

technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/: European Institute of Innovation and Technology (EIT): Council agrees 

on amendments to EIT regulation 

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/media/41532/eit_st14658-en19.pdf: Regulation on European Institute of Innovation 

and Technology (EIT) - Partial general approach 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf: Besluit betreffende de strategische 

innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf: Regulation on the Framework Programme 

for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination - a) Recitals b) Annex IV (synergies) - partial 

general approach 

Publicatie Raad http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14594-2019-INIT/en/pdf : The updated Bioeconomy Strategy "A 

sustainable Bioeconomy for Europe: strenghtening the connection between economy, society and the environment" - Council 

conclusions 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/41536/st14523-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-van-EIT-focus-op-regionale-impact-en-hoger-onderwijs-0
https://www.consilium.europa.eu/media/41532/eit_st14658-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14643-2019-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-weerlegt-kritiek-lidstaten-op-voorstel-MFK
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-weerlegt-kritiek-lidstaten-op-voorstel-MFK
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14594-2019-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14208-2019-INIT/nl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41536/st14523-en19.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/29/european-institute-of-innovation-and-technology-eit-council-agrees-on-amendments-to-eit-regulation/
https://www.consilium.europa.eu/media/41532/eit_st14658-en19.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14326-2019-INIT/nl/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14594-2019-INIT/en/pdf
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Ministers agree Horizon Europe’s role in key EU schemes from fisheries to space (3 

December 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 168, 3 December 2019 

Member states strike a deal on which funding schemes should be coordinated with Horizon Europe, the proposed €94.1B 

research programme 

 
Finnish minister for economic affairs Katri Kulmuni chaired the EU council meeting on Friday. Photo: European Union 

 

EU member states have struck a deal on how the Horizon Europe research programme should be combined with 14 other EU 

programmes, such as fisheries and the space programme. 

The EU Council agreement on synergies lays out which other funding programmes should be linked to Horizon Europe and why. They 

include the EU’s massive agricultural fund, the space programme and the Digital Europe capacity-building programme.  

The final decision on Horizon Europe’s ties to other programmes, which the council still has to work out with the European Parliament, 

will influence how the European Commission designs research grants after the programme launches in 2021. Identifying synergies that 

boost impact is now more pressing, given that Horizon Europe looks unlikely to get the €94.1 billion budget originally proposed 

by the European Commission. There have been suggestions that research could be cut by as much as €12 billion,  but 

ambassadors will this week discuss Finnish proposals for a much smaller cut. 

 

Common goals 

The agreement does not go into great detail about how Horizon Europe would work alongside all these programmes, that’s for the 

commission to decide. But it does provide a rationale for why each programme is relevant, and identifies common goals. 

A common thread is that while Horizon Europe can develop ideas all the way from basic research to design (the innovation element), 

other programmes are better placed to put ideas into practice. Another theme is information sharing: where two programmes touch on 

the same field, lessons learned while implementing one can improve management of the other. 

For example, while the Connecting Europe Facility invests in transport, energy and telecoms networks, Horizon Europe pays for 

research in all these fields. Similarly, Digital Europe will purchase artificial intelligence systems and high-performance computing 

equipment, both of which feature in the research programme.  

The Common Agricultural Policy is also on the list, which is to be expected, given that the commission in its original proposal for 

Horizon Europe decided to ring-fence €10 billion for agricultural research, in part to make up for cuts to farm subsidies. 

 

The 14 areas identified in the document are: 

1. The Common Agricultural Policy, which provides direct payments to farmers and funds rural development 

2. European Maritime and Fisheries Fund, which supports the coastal economy. 

3. European Regional Development Fund, which aims to develop regional economies and has a particular emphasis on 

research, innovation, and technological development 

4. The European Social Fund Plus, which will pull together a variety of existing programmes to boost employment, job quality 

and public health. 

5. The Connecting Europe Facility, which pays for improvements to Europe’s transnational transport, energy and 

telecommunications networks. 

6. The Digital Europe Programme, which will see the EU buy advanced digital technologies like AI and high-performance 

computing and make them available to small businesses and universities. 

7. The Single Market Programme, which aims to improve conditions for small businesses and help them take advantage of the 

EU’s single market. 

8. The Programme for Environment and Climate Action (LIFE), which provides partial funding projects in fields such as 

renewable energy, natural resource management, and managing natural disasters. 

9. The Erasmus Programme, which pays for students to study abroad. 

10. The European Space Programme, which will manage the EU’s joint efforts with the European Space Agency, such as the 

Copernicus earth observation programme or the Galileo satellite navigation system. 

11. The Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument and the Instrument for Pre-accession 

Assistance, which support the EU’s neighbours and countries about to join the bloc. 

12. The Internal Security Fund and the Border Management Fund, which contribute to law enforcement and protecting the 

EU’s external borders. 
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13. InvestEU, which has the EU provide guarantees for European Investment Bank loans, including for research and innovation. 

14. The Emissions Trading Scheme, which promotes carbon offsetting and includes an Innovation Fund for low-carbon 

technologies. 

 

 

Resultaten consultatie implementatie Horizon Europe gepubliceerd (29 November 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 48 

 
Alle fases van Europese onderzoeksprojecten zijn nog voor verbetering vatbaar. Dat blijkt uit de analyse van de Commissie 

na de consultatie over de implementatie van Horizon Europe. Daarbij is er extra aandacht nodig voor verdere simplificatie, een 

transparant evaluatieproces en contact met aanvragers en begunstigden. 

 

Projecten voor verbetering vatbaar 

Er zijn nog verbeteringen mogelijk in alle fases van Europese onderzoeksprojecten 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_he-codesign-implementation_112019.pdf, 

zo concludeert de Commissie op basis van de consultatie over de implementatie van Horizon Europe https://www.neth-

er.eu/nl/nieuws/Consultatie-implementatie-Horizon-Europe . Hoewel deelnemers de simplificaties in Horizon 2020 waarderen, kan er 

nog meer gedaan worden. Drie aspecten vallen daarbij op, aldus de Commissie. In het algemeen kunnen projecten versimpeld worden, 

voornamelijk wat betreft personeelskosten en accounting. Daarnaast moet de evaluatie van projectvoorstellen transparanter worden, 

evenals de selectie van de experts die voorstellen evalueren. Tenslotte kan de communicatie naar aanvragers en deelnemers een stuk 

helderder. Zo ontvangen aanvragers graag feedback als hun voorstel wordt afgewezen. Ook kan het Funding & Tenders Portal 

gebruiksvriendelijker gemaakt worden. 

 

Context 

De consultatie over de implementatie van Horizon Europe richt zich op de regels, processen, systemen, documenten en richtlijnen van 

het kaderprogramma. Voor het rapport zijn zowel de antwoorden op de consultatie als de co-design sessies tijdens de R&I Days 

meegenomen. Tegelijkertijd analyseert de Commissie de reacties op een consultatie over het strategisch plan. 

 

Meer informatie:  

Rapport Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_he-codesign-

implementation_112019.pdf:  Report on the Results of the Online Consultation and the European Research & Innovation Days Event 

 

 

Werkdocument EU Green Deal (29 November 2019) 

Bron: EC 

Er circuleert een DRAFT werkdocument van de Europese Commissie ter voorbereiding van de Green Deal. In deze interne draft wordt 

een samenvatting gegeven van de hoofdpunten waaraan de verschillende DG’s momenteel werken.  

 

Specifiek voor onderzoek en innovatie wordt het volgende vermeld:  

- Lancering van twee Green Deal missies onder Horizon Europe (verwacht budget: 2 miljard euro in 2021) NB: nog onduidelijk hoe zich 

dit zal verhouden tot de vijf reeds aangekondigde missiegebieden 

- Een extra H2020-call voor onderzoeksprojecten gewijd aan de Green Deal (verwacht budget: 0,5 miljard euro) 

- Minstens 35% van het budget van Horizon Europe voor de financiering van initiatieven voor de implementatie van de Green Deal NB: 

dit was reeds bekend 

- Digitalisering als motor voor meer duurzaamheid (niet gespecifieerd) 

 

Voor onderwijs:  

- Integratie van ‘groene mobiliteit’ in het nieuwe Erasmusprogramma 2021-2017 

- Voorbereiden van een Europees competentiekader voor onderwijs rond klimaatverandering en duurzaamheid 

- Streven naar investeringen in school-infrastructuur t.w.v. 3 miljard euro in het eerste jaar van de nieuwe Commissie (niet 

gespecifieerd) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_he-codesign-implementation_112019.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-implementatie-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-implementatie-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-2e-versie-ori-ntatie-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe-geopend
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_he-codesign-implementation_112019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/contact/documents/ec_rtd_he-codesign-implementation_112019.pdf
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Verder worden in het document verschillende transformatieve beleidsinitiatieven voorgesteld, o.a. rond energie, circulaire en 

klimaatneutrale economie, industrieel beleid, smart mobility, food en landbouw. Ook worden een eerste Europese klimaatwet en -

pact (verwachting maart 2020) en een actieplan voor groene financiering (verwachting juni 2020) aangekondigd. De Commissie zal 

sterk inzetten op hoge klimaat- en milieuambities tijdens de onderhandelingen over het nieuwe MFK. Verwacht wordt dat de Commissie 

een werkdocument zal presenteren voor de Raad van december.  

 

 

Horizon Europe zou wel eens 2,8 miljard kunnen inzetten voor open data (28 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Het openbaar maken van data wordt een van de grootste uitdagingen voor onderzoekers die straks geld krijgen uit Horizon Europe, 

aldus een bericht van Research Professional News. Mogelijk wordt tot 3 procent van de totale begroting van dit programma hiervoor 

toegewezen. Bij een budget van 94,1 miljard euro gaat het dan om 2,8 miljard euro. 

Bericht Research Professional News: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2019-11-horizon-

europe-could-spend-3bn-on-open-data/  

  

https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2019-11-horizon-europe-could-spend-3bn-on-open-data/
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2019-11-horizon-europe-could-spend-3bn-on-open-data/
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Other International subsidy news 

 

 
.  
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National subsidy news  

Save the date: Conferentie Logistiek ‘Daadkracht voor logistieke innovatie’(28 november 

2019) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/save-the-date-conferentie-logistiek-daadkracht-

voor-logistieke-innovatie.html  

Hét logistieke evenement waar inbreng van bezoekers van wezenlijk belang is. Op dinsdag 11 februari 2020 vindt de tweede 

editie plaats van de succesvolle conferentie voor de onderzoeks- en innovatiegemeenschap van de Topsector Logistiek. Deze 

conferentie, georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TKI Dinalog en de 

Topsector Logistiek, speelt zich af in de Mauritskazerne in Ede. Alle ondernemers, overheden en onderzoekers binnen de 

logistieke industrie zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze bijzondere dag. 

 
 

Over het programma 

Het programma van de conferentie is opgesteld aan de hand van drie belangrijke thema’s: Duurzame Logistiek, Datagedreven 

Logistiek en Ketenregie. We vragen de deelnemers om aan de hand van deze thema’s belangrijke input te leveren voor de actieagenda 

van de Topsector Logistiek. Deze waardevolle input wordt meegenomen bij de verdere uitwerking van het actieprogramma en 

onderzoek voor de komende vier jaar. In tegenstelling tot het conferentieprogramma van 2017 is een interactieve deelname en inbreng 

bij dit evenement van groot belang.  

• Laat je inspireren door interessante sprekers en internationale vakexperts 

• Ontmoet onderzoekers, private partners, ondernemers en ambtenaren 

• Ontdek de raakvlakken en mogelijkheden voor synergie en samenwerking 

• Grijp de kans om nieuwe kennis te vergaren op het gebied van logistiek 

 

Aanmelden 

Nieuwsgierig geworden? Deelname aan het evenement is gratis en de registratie is geopend. Er is plek voor slechts 200 gasten, dus 

wees er snel bij. Bezoek de website: www.aanmelder.nl/MTC2020 https://www.aanmelder.nl/mtc2020  voor meer informatie en 

registratie. 

 

Over de Topsector Logistiek 

Binnen de Topsector Logistiek werken overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen samen aan onderzoeksprojecten en 

toepassingsprojecten. Doel is om in 2020 een internationale toppositie te bereiken in de afwikkeling van goederenstromen, als 

ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor 

verladend en logistiek bedrijfsleven. 

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie Dinalog https://www.dinalog.nl/  (voorheen TKI Logistiek) heeft als doel het op 

structurele wijze stimuleren en realiseren van de privaat-publieke samenwerking op het vlak van onderzoek in de Topsector Logistiek. 

Dit betreft innovatie door middel van fundamenteel en toegepast onderzoek en de valorisatie en disseminatie van de kennis, ervaringen 

en resultaten. Dinalog, NWO en TNO zijn gezamenlijk als Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) een samenwerkingsverband 

aangegaan om de innovatie in de Topsector Logistiek aan te jagen. 

  

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/save-the-date-conferentie-logistiek-daadkracht-voor-logistieke-innovatie.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/save-the-date-conferentie-logistiek-daadkracht-voor-logistieke-innovatie.html
http://www.aanmelder.nl/MTC2020%20https:/www.aanmelder.nl/mtc2020
https://www.dinalog.nl/
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Regional subsidy  and innovation news 
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EU R&D and innovation policy 

Von der Leyen: Investering in O&I essentieel voor Europese Green Deal (5 december 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 49 

 
Om van de Europese Green Deal ook een groeistrategie te maken, moet er veel geïnvesteerd worden in onderzoek & innovatie 

en groene technologieën. Dit was een van de boodschappen die terugkwam in de speech van de kersverse 

commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens de Verenigde Naties klimaatconferentie in Madrid op twee december. Het 

doel van de nieuwe Commissie is om het eerste klimaatneutrale continent te worden in 2050. 

 

O&I voor klimaatneutraliteit 

Als Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent wil zijn moet er sterk geïnvesteerd worden in onderzoek, innovatie en groene 

technologieën. Dit zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens de speech 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6651 die zij gaf op de VN-conferentie COP25 in Madrid. De Green 

Deal is de nieuwe Europese groeistrategie, die verwezenlijkt zal worden met een duurzaam Europees investeringsplan die de komende 

tien jaar tot een triljoen aan investeringen zal gaan genereren, aldus Von der Leyen. Andere zaken waarop de nieuwe 

commissievoorzitter inging waren het belang van een Europese klimaatwet, alsmede het belang om iedereen in Europa te betrekken bij 

de Green Deal. 

 

Context 

De nieuwe Commissie is op één december van start gegaan. Frans Timmermans is hierin verantwoordelijk voor de Green Deal 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf : één van de zes 

doelstellingen van Ursula von der Leyen. Op 11 december zal hij de invulling van de Green Deal presenteren. Het Horizon 

Europe programma zal een belangrijke rol spelen in de duurzame ontwikkeling van Europa. De klimaatconferentie COP25 in Madrid 

van de Verenigde Naties wordt gehouden om volgende cruciale stappen te kunnen zetten in het bestrijden van en aanpassen aan 

klimaatverandering. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6651: Speech by President von der Leyen 

on the occasion of the COP25 in Madrid 

 

 

Von der Leyen calls for bigger EU budget (5 December 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 633, 5 December 2019 

New commission president is worried ‘severe cuts’ to EU budget would block ambitious innovation agenda 

Speaking at her first press conference as commission president, von der Leyen said she is “concerned about severe cuts” to 

the EU multiannual financial framework (MFF) proposed in a paper by the Finnish presidency of the EU Council leaked earlier 

this week. “The paper prepared by the Finnish presidency demonstrates how difficult the [budget] negotiations are,” said von 

der Leyen.  

 

EU heads of state will meet next Thursday in Brussels to discuss the Finnish proposal and von der Leyen is keen to convince the EU 

council to rethink planned cuts to the commission’s programmes. “It is time that we work together, to ensure that we can deliver on the 

objectives we have all agreed on together,” von der Leyen said. 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6651
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-frans-timmermans-2019_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-voor-Concurrentievermogen-ge-ntegreerde-aanpak-voor-duurzame-groei
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6651
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In its paper, the Finnish presidency proposes a budget below the expectations of the European Parliament and the commission. Instead 

of a contribution of 1.11 per cent of each member state’s gross national income, the Finns are proposing 1.07 per cent. 

According to the proposal, that would mean a €3 billion cut from Horizon Europe, the ninth EU research and innovation programme, 

scheduled to kick off in 2021.  

 

Von der Leyen echoed proposals from the previous commission to get extra funds into the EU budget, to help fill the hole left  by the 

UK’s departure from the EU and allay concerns of member states, including the Netherlands, Sweden, Denmark, Austria, and 

Germany, which want a lower budget. 

 

The new sources of income include a tax on plastic bags and the expansion of carbon emissions trading schemes to aviation and 

maritime transport, and also an EU cross border tax on carbon. During his confirmation hearing in October, EU commissioner for 

budget Johannes Hahn told MEPs the EU’s long-term budget for 2021-27 must reflect the change in investment priorities, and more 

funds will need to be allocated to research.  

“If we want to spend more for research, for neighbourhood policy and for trying to strengthen Europe, then we are going to have to 

make redeployments,” Hahn said. 

 

 

New commission president pledges to make Europe, ‘the first climate neutral continent’ 

(3 December 2019) 

Source: Science|Business Midweek Newsletter No 168, 3 December 2019 

In her first outing as president, Ursula von der Leyen promises to reshape the economy in a ‘European Green Deal’. But the 

latest proposal on the EU’s next five year budget could thwart this plan  

 
EU commission president Ursula von der Leyen and EU council president Charles Michel at COP 25 in Madrid. Photo: European 

Commission 

The new president of the European Commission used her first big speech to set out bold ambitions for a European Green Deal to 

reshape the economy, reducing greenhouse gas emissions and turning the continent climate neutral by 2050. 

Speaking at the global climate conference COP25 in Madrid, Ursula von der Leyen said the European Green Deal, due to be unveiled 

next week, will cut emissions while also creating jobs and improving quality of life. “For that we need investment. Investment in 

research, innovation, green technologies,” said von der Leyen.  

 

To achieve the goal of climate neutrality, the new commission wants to set up a Sustainable Europe Investment Plan, which von der 

Leyen said would unleash €1 trillion of investment over the next ten years. To set the climate neutrality objective in stone,  the 

commission will propose the first-ever European climate law to make the transition irreversible. This will include extending emission 

trading to all relevant sectors, providing clean and affordable energy, boosting the circular economy, developing a farm to fork strategy 

and a biodiversity strategy.  

 

“The European Green Deal will open new opportunities in all sectors, from transport to taxation, from food to farming, from industry to 

infrastructure,” von der Leyen said. To support countries and industrial sectors with the biggest investments to make, there will be a 

‘Just Transition Fund’. “We will make sure that we help those who will have to take a bigger step, and leave no one behind,” von der 

Leyen said. 

 

Footing the bill 

But with negotiations on the EU’s next five year budget churning on, it’s not clear member states will be willing to foot the bill for the 

Green Deal. In a document seen by Science|Business, the Finnish presidency of the EU Council is now proposing a budget below the 

expectations of the European Parliament and the commission. Instead of a contribution of 1.11 per cent of each member state’s gross 

national income, the Finns are proposing 1.07 per cent. 

However, Horizon Europe, the ninth EU research and innovation programme, which is seen as the softest target for cuts, looks to have 

been somewhat spared. While there have been suggestions that as much as €12 billion could be cut off the €94 billion programme, it is 

now proposed to make a much smaller cut of roughly €3 billion.  

https://sciencebusiness.net/news/new-commission-president-pledges-make-europe-first-climate-neutral-continent
https://sciencebusiness.net/news/eu-should-prioritise-research-spending-say-commissioners-waiting
https://sciencebusiness.net/news/horizon-europe-faces-cut-eu12b-warns-mep
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The problem is that the new proposal would also make over €7 billion of extra cuts to cohesion policy, which is unlike ly to please 

member states in central and eastern Europe that are already unhappy with the commission’s proposed budget. 

And the overall EU budget could end up being even smaller. Frugal member states such as the Netherlands, Sweden, Denmark, 

Austria, and Germany want to spend only 1 per cent of their gross national income on the EU budget.  

Member states in central and eastern Europe may be willing to spend more than 1 per cent but they want a ring fence around the 

cohesion and agriculture budgets. They have formed an alliance, ‘Friends of Cohesion’ and are calling on the EU to cancel plans to cut 

cohesion and agriculture, which poorer member states rely on to build roads and railways, and to subsidise their farmers.  

Faced with the prospect of a cut the Horizon Europe budget, EU research and innovation lobbies have stepped out of the Brussels 

bubble to make their voices heard in member states too. 

 

At a meeting of the CE7 group of seven research-intensive universities in central Europe, held in Budapest last month, members were 

urged to get in touch with their science ministers to plead for their support in the budget debates. 

Over the past couple of weeks, the member universities of the League of European Research Universities (LERU) got in touch with 

their governments to explain why a smaller budget for Horizon Europe would be bad for the European economy.  

“Let's now keep up the pressure on all European Council and [Economic and Financial Affairs Council] members,” LERU secretary-

general Kurt Deketelaere said in a tweet https://twitter.com/KurtDeketelaere/status/1197798542645047298.    

(This story has been updated to reflect the latest proposals for the EU’s next five-year budget.)  

 

 

Finland doet nieuw voorstel om ruzies rond EU-begroting te beslechten (3 december 

2019) 

Bron: Financieele dagblad 3 december 2019 

 
De Finse minister van Europese zaken Tytti Tuppurainen wil het mes dieper in de cohesiesteun voor arme regio's zetten dan de dit 

weekend afgetreden, oude Europese Commissie al voorstelde. Vermoedelijk krijgt zij dan ook niet de handen op elkaar voor haar 

nieuwste compromisvoorstel.Foto: Reuters/Yves Herman 

 

In het kort: 

• De onderhandelingen over de nieuwe EU-meerjarenbegroting (2021-2017) zitten muurvast. 

• Finland doet een tweede compromisvoorstel: het wil harder snijden in steun voor arme regio's. 

• Dat ligt heel moeilijk bij de arme lidstaten die zich fel tegen bezuinigen verzetten. 

• Nederland vindt het Finse voorstel (van 1,07% van het Europese bbp) ook nog steeds te riant. 

 

EU-voorzitter Finland doet een nieuw compromisvoorstel om de vastgelopen onderhandelingen over de Europese meerjarenbegroting 

vlot te trekken. Het budget voor de volgende periode (2021-2027) zou 1,07% van het Europese bruto binnenlandse product moeten 

beslaan, zegt de Finse minister Tytti Tuppurainen van Europese zaken maandag tegen de Financial Times. 

Dat is minder dan de Europese Commissie in mei voorstelde (1,114%), maar meer dan Nederland en andere tegenstanders van 

verhogingen willen. De EU-meerjarenbegroting voor de lopende periode (2014-2020) bedraagt 1% van het Europese bbp. De vorige 

Europese Commissie vond dat percentage aan de lage kant.  

De verhoging is volgens de zondag teruggetreden Commissie onder leiding van oud-voorman Jean-Claude Juncker hard nodig, omdat 

Brussel meer geld nodig heeft voor 'de uitdagingen van de 21ste eeuw'. Dit zijn onder meer veiligheid en terrorismebestrijding, 

grensbewaking, de aanpak van illegale migratie en klimaatverandering, kunstmatige intelligentie en digitalisering. Daar komt bij dat het 

Britse vertrek uit de EU — vooralsnog per 31 januari 2020 — een gat slaat van ongeveer €13 mrd per jaar. De overblijvende 27 

lidstaten moeten dit vullen.  

 

Nederland was van meet af aan fel gekant tegen het 'onacceptabele' Commissievoorstel van mei en vindt dat Brussel maar moet 

bezuinigen op de 'oude hobby's landbouw en cohesiesteun voor arme regio's. Den Haag krijgt steun van andere grote nettobetalers 

aan de EU om het budget ook de volgende periode weer op 1% van het Europese bbp te houden. Tot deze zogeheten 'coalitie van 

https://twitter.com/KurtDeketelaere/status/1197798542645047298
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nettobetalers' behoren Oostenrijk, Zweden, Denemarken en — iets minder uitgesproken — Duitsland. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat 

zij oren hebben naar de Finse tussenoplossing van een budget van 1,07% van het bbp.  

 

'Vrienden van Cohesie' 

Ook veel andere landen hebben naar verwachting grote bedenking bij het Finse compromisplan, omdat Finland voorstelt dieper te 

snijden in de fondsen voor cohesiesteun dan de vorige Europese Commissie voorstelde. Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Kroatië, Estland, 

Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Slowakije en Slovenië hebben zich verenigd onder de noemer 

'Vrienden van Cohesie' om bezuinigen op deze subsidies te voorkomen.  

 

Alleen de écht arme regio's 

Tuppurainen zegt dat cohesiesteun in het Finse voorstel nog steeds 29,7% van het totale EU-budget uitmaakt. De kostenreductie kan 

volgens haar worden gevonden door de steun aan echt arme regio's op peil te houden, maar die aan minder armlastige gebieden in de 

EU te verminderen. Nederland is het met die insteek eens en hamert daar al jaren op. Landbouw is in het Finse plan 30,7% van het 

totaal en 32,8% gaat naar de nieuwe uitdagingen, waaronder innovatie.  

Aan de vooravond van de vorige EU-top in oktober deed Finland ook al een begrotingsvoorstel. Het land opperde toen een EU-budget 

tussen de 1,03% en de 1,08%. Dat werd door vrijwel alle andere EU-landen meteen van tafel geveegd. De lidstaten moeten het niet 

alleen onderling eens worden, maar daarna ook met het Europees Parlement. Dat stelt zelfs een budget van 1,3% voor van het 

Europese bbp.  

Gezien de complete impasse waarin de onderhandelingen zich bevinden, is het onhaalbaar geworden nog voor het einde van 

het Finse voorzitterschap op 31 december een akkoord te sluiten. Diplomaten verwachten dat het wel eens de zomer van 2020 

kan worden voor een onderhandelingsresultaat wordt bereikt.  

 

 

Commissie op 1 december van start met nieuwe naam kennisportfolio (29 November 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 48 

 
De nieuwe Commissie onder aanvoering van Ursula Von der Leyen is goedgekeurd door het Europees Parlement, waardoor 

op 1 december van start kan worden gegaan. Tijdens haar speech maakte Von der Leyen bekend dat de naam van het 

portfolio van commissaris Mariya Gabriel, waarin de kennisthema’s zijn gegroepeerd, wordt aangepast. Zoals eerder al 

bekend zijn het klimaat en digitalisering de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe Commissie. 

 

Commissie goedgekeurd, nieuwe naam kennisportfolio 

De nieuwe Commissie van aanstaand voorzitter Ursula Von der Leyen is goedgekeurd door het Europees Parlement. 461 

Europarlementariërs stemden voor, terwijl er 157 tegen stemden en er 89 onthoudingen van stemming waren. Dit betekent dat de 

nieuwe Commissie op 1 december van start kan gaan, nadat er eerder een kleine vertraging was van een maand. In haar 

begeleidende speech https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_0.pdf  maakte Von der Leyen bekend dat 

de naam van het kennisportfolio van commissaris Mariya Gabriel verandert van Innovation and Youth naar Research, Innovation, 

Education, Culture & Youth. Hiermee komt de aanstaand Commissievoorzitter tegemoet aan een nadrukkelijke oproep van het 

kennisveld om de naam van het portfolio beter te laten aansluiten op de dossiers die er onder vallen. Gabriel liet al blijken 

https://twitter.com/GabrielMariya/status/1199618355386290176?s=20  blij te zijn met de naamswijziging. Eerder werd de titel van het 

portfolio van Nicolas Schmit, verantwoordelijk voor vaardigheden, ook al veranderd van Jobs naar Jobs and Social Rights. 

 

Klimaat en digitalisering topprioriteiten  

Zoals eerder al duidelijk werd zullen het klimaat en digitalisering de belangrijkste prioriteiten zijn in de nieuwe Commissie. Samen 

moeten beide uitdagingen het Europees concurrentievermogen stimuleren en het innovatiepotentieel aanwakkeren. Von der Leyen 

benadrukt dat er enorme investeringen nodig zijn in innovatie, onderzoek, infrastructuur en vaardigheden om de European Green Deal, 

waarin het klimaatbeleid wordt gegoten, vorm te geven. Wat betreft digitalisering heeft Von der Leyen duidelijke doelen voor ogen: zo 

moet er focus liggen op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën in Europa, het toekomstbestendig maken van infrastructuur en het 

mogelijk maken van data-gedreven innovatie. Daarnaast wordt het versterken van systemen omtrent cybersecurity genoemd als 

speerpunt. 

 

Context 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Start-nieuwe-Commissie-waarschijnlijk-een-maand-uitgesteld
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_0.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Reacties-op-voorstel-nieuw-portfolio-Europese-Commissie
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1199618355386290176?s=20
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Titel-portfolio-Schmit-verandert-van-Gabriel-niet
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
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De goedkeuring van de nieuwe Commissie volgt op de hoorzittingen en goedkeuringen van alle aanstaande commissarissen door het 

Parlement, waarin zij beloftes deden voor hun ambsperiode. De Europese Raad moet de Commissie nu formeel benoemen. Als enige 

lidstaat heeft het Verenigd Koninkrijk in verband met de aanstaande Brexit geen commissaris afgevaardigd, waardoor de Commissie 

een inbreukprocedure is begonnen. Von der Leyen is de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter en in haar college van 

commissarissen zitten meer vrouwen dan ooit: 11. Het streven is om aan het eind van haar mandaat gendergelijkheid op alle 

managementniveaus van de Commissie te bewerkstelligen. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Parlement https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67111/parliament-elects-the-von-der-leyen-

commission: Parliament elects the von der Leyen Commission 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/election-european-commission-2019-2024_en: Approval of the European 

Commission 2019-2024 

Speech Von der Leyen https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_0.pdf: Speech in the European 

Parliament plenary session: Ursula von der Leyen - President-elect of the European Commission 

Tweet Mariya Gabriel https://twitter.com/GabrielMariya/status/1199618355386290176?s=20: Tweet 

 

 

Wat beloofden de kandidaat-commissarissen aan het Parlement? (29 November 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 48 

De kandidaat-commissarissen deden tijdens hun hoorzittingen in het Parlement een fiks aantal toezeggingen. Voor iedere 

commissaris geeft het Parlement nu een handig overzicht van deze beloftes. Neth-ER zet de belangrijkste toezeggingen voor 

het kennisveld op een rij. 

 

Toezeggingen op een rijtje 

Iedere kandidaat-commissaris deed tijdens de hoorzitting toezeggingen aan het Europees Parlement (EP), soms om steun te vergaren 

of simpelweg om hun plannen te verduidelijken. Het Parlement heeft de beloftes nu gebundeld in een handig overzicht per 

commissaris https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630241/IPOL_ATA(2019)630241_EN.pdf . Elke toezegging 

is gekoppeld aan één van de opdrachten die elke kandidaat kreeg van Ursula von der Leyen, beoogd voorzitter van de Europese 

Commissie. Met het overzicht wil het Parlement Europarlementariërs helpen te controleren welke beloftes worden waargemaakt. 

 

Wat wil Gabriel voor onderzoek? 

Mariya Gabriel, de beoogd commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur Onderwijs en Jeugd, deed tijdens haar hoorzitting in het 

Europees Parlement een aantal toezeggingen aan de volksvertegenwoordigers. Zo belooft Gabriel op onderzoeksgebied 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf  om het budget voor Horizon 

Europe krachtig te blijven verdedigen. Bovendien wil ze meer betrokkenheid van de burger bij het programma: haar ambtenaren 

moeten de regio’s en lidstaten bezoeken voordat Horizon Europe van start gaat en een ‘Science meets regions and schools’-initiatief 

moet jongeren betrekken. Voor de Europese Onderzoeksruimte belooft Gabriel een mededeling in de herfst van 2020 met mogelijk een 

beurs voor onderzoekers die terugkeren naar widening-landen. 

 

Wat wil Gabriel voor onderwijs? 

De grootste belofte op onderwijsgebied 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf is een verdriedubbeling van het 

Erasmus-budget. Het programma moet bovendien groen en inclusief worden. Daarnaast wil ze de Europese Onderwijsruimte 

uitbouwen met een Europese studentenkaart als eerste stap in 2021. Verder wil de kandidaat-commissaris met universiteiten om de 

tafel om een gemeenschappelijke visie op de toekomst te formuleren met voldoende aandacht voor onderzoek, onderwijs en 

professionele ontwikkeling. 

 

De vaardigheden van Schmit 

Nicolas Schmit, beoogd commissaris voor Banen en Sociale rechten, stelde in zijn hoorzitting 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf  dat het bijbrengen van 

vaardigheden een belangrijke bijdrage levert aan non-discriminatie en inclusie. Elke jongere die gebruik maakt van de Youth Guarantee 

zou wat hem betreft een cursus digitale vaardigheden moeten krijgen en ook binnen het Europees Sociaal Fonds moet er volgens hem 

nog meer aandacht aan vaardigheden worden besteed. Ook overweegt hij ‘individual learning accounts’ op te tuigen ter ondersteuning 

van een levenlang leren. 

 

Context 

Alle kandidaat-commissarissen moeten in het Europees Parlement verschijnen voor een hoorzitting voor ze zitting mogen nemen in het 

college. Op 27 november 2019 keurde het Parlement de nieuwe Commissie Von der Leyen goed. Dat had nog wel wat voeten in de 

aarde; zo werd de titel van Schmit veranderd van Jobs naar Jobs and Social Rights en mag Gabriel zich nu commissaris voor 

Innovation, Research, Culture, Education and Youth noemen.       

 

Meer informatie:  

Publicatie Parlement https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf: 

Commitments made at the hearing of MARIYA GABRIEL Commissioner-designate Innovation and Youth 

Publicatie Parlement https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf: 

Commitments made at the hearing of NICOLAS SCHMIT Commissioner-designate Jobs and Social Rights 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-beloofden-de-kandidaat-commissarissen-aan-het-Parlement
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67111/parliament-elects-the-von-der-leyen-commission
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67111/parliament-elects-the-von-der-leyen-commission
https://ec.europa.eu/info/election-european-commission-2019-2024_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/president-elect-speech-original_0.pdf
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1199618355386290176?s=20
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1199618355386290176?s=20
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630241/IPOL_ATA(2019)630241_EN.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Zo-goed-als-zeker-dat-Mariya-Gabriel-steun-van-Parlement-geniet-na-geslaagde-hoorzitting
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Zo-goed-als-zeker-dat-Mariya-Gabriel-steun-van-Parlement-geniet-na-geslaagde-hoorzitting
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/E-n-supercommissaris-voor-onderwijs-onderzoek-en-innovatie
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-tevreden-over-beleid-tegen-jeugdwerkloosheid
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-op-1-december-van-start-met-nieuwe-naam-kennisportfolio
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Titel-portfolio-Schmit-verandert-van-Gabriel-niet
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638438/IPOL_BRI(2019)638438_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/638439/IPOL_BRI(2019)638439_EN.pdf
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Publicatie Parlement https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630241/IPOL_ATA(2019)630241_EN.pdf: 

overzicht alle beloftes 

 

 

Last-minute change sees ‘research’ reinstated in job title of R&D commissioner (28 

November 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 632, 28 November 2019 

After weeks of intense lobbying, incoming commission president Ursula von der Leyen gives in to pressure and adds 

‘research’ to the job title - at the last possible moment 

 
Maryia Gabriel, commissioner for Research, Innovation, Education, Culture & Youth. Photo: European Commission 

 

The incoming president of the European Commission Ursula von der Leyen has given into demands that the word ‘research’ should 

feature in the research commissioner’s job title, making the change at the last possible minute, just before the European Parliament 

confirmed the new team of commissioners in Strasbourg on Wednesday. 

Von der Leyen’s last-minute decision means that rather than being appointed Innovation and Youth Commissioner, Bulgarian Mariya 

Gabriel will now become commissioner for Research, Innovation, Education, Culture & Youth. 

 

The change is more about sending a political message to researchers and does not alter the job description, which was always going to 

include science and research policy. But the move may help ease concerns among academics that EU support for basic science is 

being eclipsed by industry-oriented technological innovation.   

“It’s what we have been asking for,” said Kurt Deketelaere, secretary-general of the League of European Research Universities, “It’s 

clear that she [Gabriel] has a very broad portfolio, and I have no problem with the recognition of culture and youth, but out of all that, 

research and education had to be there [in the title],” he said. “I think it’s a very wise decision by president von der Leyen.”  

Researchers pushing for the change seemed to be losing the battle in recent weeks, as von der Leyen altered other portfolio names but 

left Innovation and Youth as it was. 

 

The decision came about as late as it possibly could have, on the same day as the European Parliament formally approved the new 

commissioners, sealing their job titles for the next five years. The new commission will take office on Sunday, 1 December.  

The day before the vote, the Horizon Europe rapporteurs Christian Ehler and Dan Nica sent the incoming president a letter urging her – 

not for the first time – to add the word ‘research’ to Gabriel’s job title.  

“The balance between research and innovation will ensure the success of Horizon Europe,” Ehler said, reacting to news of the change. 

His comment highlights concerns that funding for basic science was taking a back seat to more policy-driven technological innovation. 

He also welcomed the addition of education and culture, calling them “the basic building blocks of European society.” Ehler and von der 

Leyen are both members of Angela Merkel’s Christian Democratic Union in Germany. 

 

Gabriel’s was not the only fought-over job title. Greece’s new commissioner, former commission spokesman Margaritis Schinas, who is 

to be responsible for migration and culture, was originally to be given the title, ‘Vice President for protecting our European way of life’. 

But some MEPs on the left claimed this was a concession to the far-right. By way of compromise, von der Leyen swapped “protecting” 

for “promoting” earlier this month. 

There were also last-minute tweaks to the content of some commissioners’ portfolios. 

 

 

Cristian Bușoi expected to chair the European Parliament’s research committee (28 

November 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 632, 28 November 2019 

MEP and former leadership contender for Romania’s National Liberal Party looks set to replace PNL colleague Adina-Ioana 

Vălean, who has been appointed transport commissioner 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/630241/IPOL_ATA(2019)630241_EN.pdf
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Cristian Bușoi will be nominated to chair the ITRE committee. Photo: Lysiane Pons, Science|Business 

Romanian MEP Cristian Bușoi will be nominated next chair of the European Parliament’s Industry, Research and Energy (ITRE), 

committee, taking over the reins as negotiations on the shape of the next R&D programme, Horizon Europe, enter their final stages. 

ITRE leads in shaping the European Parliament’s position on research and innovation policy, and sends MEPs to negotiate with the 

European Commission and the Council of the EU.  

Committee chairs are usually elected unopposed, with the real decision made behind closed doors by political parties – in this case, 

Romania’s National Liberal Party (PNL), which is part of the EU’s largest political group, the centre-right European People’s Party 

(EPP).  

Parliament sources have confirmed to Science|Business that Bușoi will be the EPP’s nominee, however his office did not respond to 

requests for comment. 

Bușoi was one of three PNL MEPs https://sciencebusiness.net/news/who-will-be-next-chair-european-parliaments-research-committee 

rumoured to be in line to replace their party colleague, Adina-Ioana Vălean, who is to become transport commissioner. The penny 

finally dropped on Tuesday at the start of the European Parliament’s plenary session in Strasbourg. 

Bușoi is not yet a member of ITRE. He is currently vice chair of the committee on environment, public health and food safety (ENVI), 

and is also a member of the committee on economic affairs (ECON). 

Apart from a brief stint at Romania’s National Health Insurance Fund in 2014, Bușoi has been an MEP since 2007. He has degrees in 

medicine and law, and a PhD in public health. 

 

 

EU investeert komend jaar 100 miljoen euro in AI- en blockchainstart-ups (28 november 

2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Eerder dit jaar kondigden de Europese Commissie (EC) en het Europees Investeringsfonds een plan aan om de komende 

jaren 2 miljard euro te steken in onderzoek naar en ontwikkeling van fundamentele technologieën. Als eerste uitwerking daarvan 

gaat de EU komend jaar 100 miljoen investeren in AI- en blockchainstart-ups. Uit onderzoek van LinkedIn blijkt dat Europa goede 

vooruitzichten heeft op deze terreinen. Weliswaar is de arbeidspool van AI-talent relatief kleiner dan in de VS, maar Europa beschikt 

over sterke ecosystemen, aangedreven door grote, gevestigde bedrijven in de lidstaten. Met de juiste investeringen in opleiding, de 

uitbreiding van de AI-centra en de diversificatie van het personeelsbestand kunnen beleidsmakers en bedrijven ertoe bijdragen dat dat 

talent zich over meer sectoren en landen verspreidt, aldus het rapport. 

Nieuwsbericht EC https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-artificial-intelligence-and-blockchain-investment-fund-invest-

100-million-euros-startups  

Artikel LinkedIn: https://economicgraph.linkedin.com/blog/understanding-ai-in-europe-where-the-workforce-is-today-and-where-it-

needs-to-go  

Rapport LinkedIn: https://economicgraph.linkedin.com/research/ai-talent-in-the-eu  

 

 

  

https://sciencebusiness.net/news/who-will-be-next-chair-european-parliaments-research-committee
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-artificial-intelligence-and-blockchain-investment-fund-invest-100-million-euros-startups
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-artificial-intelligence-and-blockchain-investment-fund-invest-100-million-euros-startups
https://economicgraph.linkedin.com/blog/understanding-ai-in-europe-where-the-workforce-is-today-and-where-it-needs-to-go
https://economicgraph.linkedin.com/blog/understanding-ai-in-europe-where-the-workforce-is-today-and-where-it-needs-to-go
https://economicgraph.linkedin.com/research/ai-talent-in-the-eu
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National R&D and innovation policy news 

 

Kabinet moet staatscommissie instellen voor toekomst landbouw en voedselvoorziening 

(3 december 2019) 

Bron: Financieele dagblad 3 december 2019 

Velen werden verrast door de recente demonstraties in de agrarische sector: meestal object van acties, zijn de boeren nu zelf 

demonstrant geworden. Over voedsel en voedselvoorziening heerst in Nederland, maar ook in het buitenland, onrust en 

ongenoegen. Bij burgers en bij boeren. De stikstofcrisis vormt slechts het topje van de ijsberg en is een voorbode van meer. 

 
Foto: iStock 

Onder de oppervlakte zitten opvattingen en zorgen over dierenwelzijn, insectensterfte, grootschaligheid, de kwaliteit en prijs van 

voedsel, de toekomst van boeren en hun gezinnen, het wereldvoedselvraagstuk, de natuur, het landschap en de economie. 

De huidige verwarring is een logisch gevolg van de complexiteit van de vraagstukken in een dichtbevolkt land, waar ruimtelijke en 

economische belangen botsen. Enerzijds is er nog te weinig duidelijkheid over de echte diagnose. Anderzijds is het juist nu, in tijden 

van gepolariseerde sociale media, de uitdaging een goede afweging te maken tussen lange termijn en onmiddellijk toegeven aan 

protest. 

 

Grens bereikt 

Niet alleen de landbouwpraktijk is in crisis, ook het denken erover. Ergens is een grens bereikt, zegt men. Dat ‘het’ anders moet, 

daarover zijn velen het eens. Maar wat is ‘het’ precies en wat wordt bedoeld met ‘anders’? En kunnen we alles realiseren, ook wanneer 

het om tegengestelde verlangens en groepen gaat, waarbij de – zeker in aantal - dominante stedelijke bevolking veraf staat van de 

agrarische werkelijkheid? ‘Nederland heeft al eerder het succes van een gezamenlijke aanpak laten zien, op het gebied van water’ 

Over de aanpak van de problemen in de landbouw en voedselvoorziening kun je niet generaliseren. Daarvoor is de verscheidenheid te 

groot. Er zijn wel twintig subsectoren, met grote verschillen tussen producenten onderling. Er is een veelheid van grote, middelgrote en 

kleine bedrijven, verschillende verwerkende industrieën, en een diverse retailsector met een handvol supermarkten en vele 

voedseldistributeurs. 

 

De hoofdvraag van nu spitst zich toe op de maatschappelijke houdbaarheid van de intensieve veehouderij. De kippen- en 

varkenssector, maar ook de melkveehouderij, worden immers als voornaamste veroorzakers van de stikstofcrisis beschouwd. De 

onderliggende kwestie is de vraag hoe ons land ruimtelijk en economisch ingericht moet worden om te voldoen aan maatschappeli jke 

wensen, en tegelijk de toonaangevende positie van een krachtige en innovatieve Nederlandse agrarische sector kan behouden. 

Hier en daar wordt al geroepen om deltaplannen voor biodiversiteit, stikstofaanpak of milieu. Maar losse plannen leiden tot een 

fragmentarisch resultaat, en daarmee tot concurrentie tussen doelen en opvattingen. Alleen een structurele benadering van alle 

opgaven samen - waarbij de uitruil (de trade offs ) wordt gewogen - kan helpen werkelijke keuzes te maken. De roep om deltaplannen 

weerspiegelt de behoefte aan zo’n alomvattend, samenhangend plan. 

 

Deltacommissies 

Nederland heeft al eerder het succes van een gezamenlijke aanpak laten zien. Dat was op het gebied van water, met de eerste en 

tweede Deltacommissie. Voedselvoorziening en landbouw zijn complexer dan water, zeker in combinatie met klimaat, energie- en 

natuur- en milieuopgaven en tegen de achtergrond van geopolitieke onzekerheden over handelsblokken en handelsverdragen. 

Niettemin was de werkwijze van deze Deltacommissies uiterst relevant en kunnen zij als voorbeeld dienen. 
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Voor de ruimtelijke ordening van de landbouw is een agrarische hoofdstructuur, parallel aan de al bestaande ecologische 

hoofdstructuur, een logische en noodzakelijke propositie die uitwerking verdient. De huidige ecologische hoofdstructuur is een 

samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Voor de landbouw stellen wij voor hetzelfde te doen in een agrarische 

hoofdstructuur. 

 

Een dergelijke ruimtelijke structuur combineert de aanwijzing van geschikte gebieden en specifieke productiesystemen, het combineert 

dus doelen en methoden. Zo kan worden aangegeven waar wat plaatsvindt, bijvoorbeeld welke type melkveehouderij met welke mate 

van beweiding en welke landschapsopgaven, zoals divers grasland en weidevogelbeheer. 

Om deze agrarische hoofdstructuur te realiseren moet het kabinet overwegen een zware staatscommissie in te stellen, met een breed 

mandaat en een opdracht voor de lange termijn. Een dergelijke commissie moet boven de politiek staan, de deelnemers moeten geen 

directe belangen vertegenwoordigen, maar wel kennis hebben van de verschillende relevante sectoren zoals landbouw, lokaal bestuur, 

natuurbescherming en wetenschap. De voorzitter van de commissie moet gerespecteerd en onafhankelijk zijn. 

De eerdere ‘Staatscommissie voor den Landbouw’ ingesteld in 1886, heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van de Nederlandse 

landbouw, door over de lange termijn te adviseren: onderzoek, onderwijs en voorlichting als duurzame bronnen van vernieuwing en 

ontwikkeling. 

De wijsheid van toen geldt ook nu: geen korte termijn ‘oplossingen’, maar grondig nadenken en fundamenteel herzien wat deze tijd en 

maatschappij vragen. 

 

Innovatief 

Nederland is het aan zijn geschiedenis verplicht om niet alleen innovatief te blijven op gebied van landbouw, voeding, energie, 

landinrichting en stedenbouw, maar ook in de wijze waarop wij met fundamentele dilemma’s omgaan. Open, inclusief, met 

betrokkenheid van burgers en alle partijen, en gedreven door verstandig onderhandelingstalent. Maar ook gebaseerd op degelijke 

wetenschappelijke inzichten, en met een deugdelijke planning en een realistische toepassing.  

Louise O. Fresco is bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research en Cees Veerman is oud-minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

 

Minister: hoger onderwijs heeft €1 mrd nodig (3 december 2019) 

Bron: Financieele dagblad 3 december 2019 

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaat haar 'uiterste best doen' om meer geld binnen te halen voor het hoger 

onderwijs. Dat zei zij maandag bij de presentatie van haar strategische agenda voor de sector. Die zet in op meer waardering 

voor de onderwijstaak van universiteiten en hogescholen en meer flexibiliteit voor studenten, maar zonder extra middelen. 

 
WO in Actie organiseerde de Ware opening van het Academisch Jaar 2019/20 op bij Het Gerecht in de binnenstad van Leiden.Foto: 

Roger Cremers voor het FD 

 

In het kort 

Minister Van Engelshoven gaat haar 'uiterste best' doen om extra geld te krijgen voor het hoger onderwijs. 

• Wil Nederland blijven meedraaien op topniveau, dan moet er volgens haar rond de €1 mrd bij. 

• Actievoerders reageren opgetogen: voor het eerst geeft het kabinet toe dat er structurele tekorten zijn. 

• De Sociaal-Economische Raad pleitte eerder al voor een 'substantiële investering'. 

 

Volgens Van Engelshoven moet er rond de €1 mrd naar het hoger onderwijs om aan de Lissabon-doelstellingen voor investeringen in 

wetenschap te voldoen. Nederland zit nu rond de 2% van het bruto binnenlands product, zei de minister, de doelstelling is 2,5%. 'Daar 

zit dus nog ruimte voor investeringen. En ik zal mijn uiterste best doen om die ruimte te vinden.'  

Met die belofte erkent Van Engelshoven voor het eerst onomwonden dat er flink geld bij moet in de sector. Actievoerende academici 

reageerden maandag opgetogen. 'Na twee jaar actievoeren is het voor het eerst dat OCW naar ons luistert', aldus hoogleraar Rens 
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Bod van protestgroep WOinActie. 'Wat er ook gebeurt, deze uitspraak van de minister kan niet teruggedraaid worden. We blijven 

actievoeren totdat het geld er daadwerkelijk is.' 

 

Waarschuwing SER 

De universiteiten ruziën al langer met de minister over geld. De overheidsbijdrage houdt al jaren geen tred met de studentenaantallen, 

waardoor het budget per student sinds 2000 met een kwart is gedaald, aldus universiteitskoepel VSNU.  

Daar ging Van Engelshoven tot nu toe niet in mee. Voor de zomer gooide zij olie op het vuur met een herverdeling van het beschikbare 

budget. Technische opleidingen kregen meer geld toebedeeld, ten koste van de sociale en geesteswetenschappen. Ook al regelde de 

minister een 'zachte landing' van €41 mln voor de maatregel, academici zegden hun vertrouwen in haar op.  

Adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad (SER) oordeelde vorige maand dat 'de sobere financiering' van het wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek de kwaliteit ernstig dreigt te ondermijnen. De Raad pleitte voor een 'substantiële investering 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/agenda-hoger-onderwijs.pdf’  in het hoger onderwijs.  

 

Onderwijsprijs 

Die investering komt er voorlopig niet, omdat het niet zou staan in het regeerakkoord. Daarom hoopt Van Engelshoven in eerste 

instantie de werkdruk onder docenten tegen te gaan door onderwijs en onderzoek gelijkwaardiger te belonen.  

Nu wordt onderzoek meer prestigieus geacht dan colleges geven, wat gevolgen heeft voor de kans op een vaste aanstelling of 

promotie. De minister wil dat beeld kantelen en creëert daarom twee nieuwe onderwijsprijzen van elk €2,5 mln voor docententeams aan 

universiteiten en hogescholen. De benodigde €5 mln wordt gevonden uit bestaande middelen. 

 

Daarnaast wil Van Engelshoven meer aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van studenten. Zo moeten aankomende 

studenten meer hulp krijgen bij het kiezen van de juiste opleiding. Hogescholen en universiteiten moeten beter samenwerken om 

studenten op het juiste niveau te laten instromen, maar ook om ze gemakkelijker te laten overstappen van hoger beroepsonderwijs 

naar wetenschappelijk onderwijs. 'Laat studenten de ruimte hebben om hun eigen pad te vinden', aldus Van Engelshoven. 'Dat hoeft 

niet altijd een rechte lijn te zijn.' 

Studenten moeten hun opleiding kunnen faseren of versnellen of juist een time-out kunnen nemen. Dit kan ook een oplossing zijn voor 

werkenden die verder willen studeren. Samen met het ministerie van Sociale Zaken wil Van Engelshoven de vraag naar leven lang 

ontwikkelen stimuleren. 

 

 

Leesvaardigheid scholieren keldert, ministers kondigen 'leesoffensief' aan (3 december 

2019) 

Bron: Financieele dagblad 3 december 2019 

De leesvaardigheid van Nederlandse scholieren is voor het eerst sinds 2003 fors gedaald. Dat blijkt uit het Pisa-onderzoek van 

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Nederlandse scholieren scoren voor het eerst ook 

lager dan de vijftien belangrijkste landen in de Europese Unie. 

 
Bijna een kwart van de 15-jarigen in Nederland is 'onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de huidige samenleving te 

participeren'.Foto: Maikel Samuels/Hollandse Hoogte 

 

In het kort 

• De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is de afgelopen vijftien jaar verslechterd. 

• Nederland presteert nu minder dan gemiddeld in een onderzoek van de Oeso in 79 landen. 

• Nederlandse leerlingen presteren wél op het gebied van wiskunde en natuurwetenschappen. 

 

Volgens Pisa is bijna een kwart (24%) van de 15-jarigen in Nederland 'onvoldoende leesvaardig om als mondige burger in de huidige 

samenleving te participeren'. Dat staat in het rapport https://www.pisa2018.nl/resultaten2018/  dat de Nederlandse onderzoekers van 

Pisa dinsdag hebben gepresenteerd.  

Aan het onderzoek hebben meer dan 600.000 15-jarigen in 79 landen meegedaan. Het gaat om een digitale toets van twee uur. De 

vragen over leesvaardigheid testen onder meer of scholieren informatie op kunnen zoeken, teksten goed kunnen begrijpen en 

gebruiken.  

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2019/agenda-hoger-onderwijs.pdf
https://www.pisa2018.nl/resultaten2018/
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In totaal scoren Nederlandse scholieren gemiddeld 485 punten, ten opzichte van 513 in 2003. Dit is lager dan het gemiddelde 

in vijftien Europese landen die de onderzoekers als maatstaf nemen en gelijk aan het gemiddelde van 35 Oeso-landen. De 

score is een trendbreuk: tot nu toe presteerde Nederland altijd boven het gemiddelde.  

 

Leesoffensief  

De verantwoordelijke ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob roepen op tot een 'leesoffensief'. Ouders en grootouders zouden 

hun kinderen en kleinkinderen regelmatig voor moeten lezen.  

Daarnaast krijgen scholen tips om het leesonderwijs te vergroten, vooral bij vmbo'ers, jongens en jongeren die meertalig zijn opgevoed. 

Zij hebben een grotere achterstand. Leesplezier en motivatie om te lezen gaat ook onderdeel uitmaken van het nieuwe curriculum op 

scholen, benadrukt het ministerie van Onderwijs.  

Pisa kijkt niet alleen naar leesvaardigheid, maar ook naar wiskunde en natuurwetenschappen. Daar presteert Nederland beter. Zo 

behalen Nederlandse scholieren gemiddeld de hoogste score voor wiskunde van de 15 EU-landen. In Oeso-verband presteren alleen 

Japanse pubers beter. Bij natuurwetenschappen staat Nederland in de Europese klassering op de tweede plek, na Finland.  

 

 

Ons systeem van kennisproductie loopt vast door te complexe geldstromen (1 december 

2019) 

Bron: Trouw 1 december 2019  

 

 
Beeld Fadi Nadrous 

Nederland heeft wetenschap van wereldklasse, maar is hard doende die te ondergraven. Omdat het te weinig investeert in 

kennis. Het geld dat er is, wordt via zo’n ingewikkeld systeem naar zijn bestemmingen geleid, dat efficiëntie ver te zoeken 

is. Het Nederlandse systeem van kennisproductie loopt vast. In de aanloop naar verkiezingen en een nieuw kabinet broeden 

universiteiten en onderzoeksorganisaties, vertegenwoordigd in de zogenoemde Kenniscoalitie, op oplossingen. De contouren 

worden zichtbaar. 

 

Wat is het probleem? 

Als je het schema ziet van de publieke geldstromen voor onderzoek en ontwikkeling, ga je verlangen naar de orde van een bord 

spaghetti. Het wemelt van de geldpotjes met allemaal verschillende doelen en randvoorwaarden. Ieder departement heeft wel een pot 

of potje voor onderzoek. En via een wirwar van lijnen gaat het geld uit die potjes naar een woud van programma’s en instrumenten, met 

allemaal eigen procedures en criteria. Het stelsel is zo complex dat zelfs de mensen in het veld de weg in het woud niet meer kunnen 

vinden. Het is – anders dan spaghetti – zo verknoopt geraakt dat iedere ingreep op de ene plek gevolgen heeft op een andere. 

Gevolgen die vrijwel onvoorspelbaar zijn, en meestal negatief. 

Een belangrijke geldstroom voor wetenschappelijk onderzoek gaat van de overheid direct naar de universiteiten. Maar dat wil niet 

zeggen dat de universiteiten er helemaal de baas over zijn. Een flink deel van die middelen moeten ze inzetten voor wat matching heet; 

universiteiten moeten voor de financiering van hun onderzoek ook putten uit andere bronnen, zoals Europese subsidies, private 

fondsen en bedrijven. En die geldschieters eisen in de regel dat een universiteit tegenover een subsidie eenzelfde bedrag zet uit eigen 

middelen. 

 

Bovendien is de geldstroom van de overheid wel bedoeld voor onderzoek, maar er lekt geld weg naar onderwijs. De universiteiten zien 

hun studentenaantallen groeien, en het onderwijsbudget dat ze van de overheid krijgen houdt met die groei geen gelijke tred. Gevolg is 

dat ze middelen die bedoeld waren voor onderzoek moeten besteden om onderwijs te kunnen geven. 

Eerder dit jaar was er ophef omdat de studies bèta en techniek tegen hun grenzen aanliepen, en dreigden met een studentenstop. 

Terwijl het bedrijfsleven grote behoefte heeft aan natuurwetenschappers en technologen. Het huis was te klein, en de overheid besloot 

dat er snel extra geld moet komen voor de technische universiteiten. 
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Dat gaat ten koste van de algemene universiteiten, die behalve bèta ook alfa- en gamma-wetenschappen in huis hebben. Er komt 

woede over die wig, die de overheid moet sussen. Met geld. Dat geld haalt ze uit de kas van NWO, haar onderzoeksfinancier. NWO is, 

na de universiteiten, in grootte de tweede bestemming van de onderzoeksgelden van het ministerie van onderwijs en wetenschap. Die 

moet nu dus geld inleveren voor extra personeel bij de universiteiten. 

En wat gaan die nieuwe medewerkers van de universiteiten doen? Onderwijs geven natuurlijk, maar ook subsidieaanvragen indienen 

bij NWO. Ze gaan onderzoek doen, want het zijn wetenschappers. Maar bovendien: op onderzoek worden ze beoordeeld. Er wordt veel 

gepraat over de noodzaak en eerlijkheid hen ook voor hun andere taken te waarderen en belonen, maar feit is dat medewerkers van 

universiteiten worden beoordeeld op aantallen onderzoekspublicaties en op subsidies die ze hebben binnengehaald. 

Dus schrijven ze doorlopend onderzoeksvoorstellen, en dienen die in bij een onderzoeksfinancier als NWO. Maar die kan met haar 

budget nog geen 20 procent van de aanvragen honoreren. Meer dan tachtig procent valt af. Verspilling van tijd en geld. Of zoals de 

econoom zegt: erg hoge transactiekosten. Bovendien zit hier een subtiele verschuiving in het doel van de overheidsmiddelen: die 

worden aangevraagd om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen, maar ze zijn ook belangrijk geworden voor het krijgen van een 

goede beoordeling. 

 

Het budget van NWO oogt best ruim, bijna 1 miljard euro, maar 80 procent is geoormerkt, zoals dat heet. De overheid heeft 

precies voorgeschreven aan welke programma’s dat geld besteed moeten worden. Het geld zit vast. De Tweede Kamer wil, als er een 

actuele kwestie opduikt, nog weleens in een motie verkondigen dat daar meer onderzoek naar gedaan moet worden. Denk aan klimaat, 

kunstmatige intelligentie of de stikstofbelasting van natuurgebieden. Dat zou kunnen, maar de overheid heeft er zelf voor gezorgd dat 

het systeem de flexibiliteit ontbeert om daar snel werk van te maken. 

De overheid heeft de neiging tot in detail voor te schrijven wat er moet gebeuren. Dat merkt bijvoorbeeld de politie, dat merken de zorg 

en het onderwijs, dat merkt ook de wetenschap. En de overheid bemoeit zich niet alleen tot in detail met de uitvoering, maar haar 

prioriteiten en voorkeuren veranderen ook voortdurend. 

 

Voor het stimuleren van technologische ontwikkeling heeft de overheid ooit zogenoemde topsectoren in het leven geroepen, en 

bedrijven en kennisinstellingen de opdracht gegeven daarin samen te werken, bijvoorbeeld aan duurzame energie, groene chemie, en 

voeding. Maar zelf steekt zij er weinig geld in. Het grootste deel van de overheidsmiddelen voor technologische ontwikkeling gaat op 

aan fiscale subsidies voor R&D-arbeid (research & development) in ondernemingen. 

Er is discussie over de doelmatigheid van die ongerichte fiscale subsidies. Feit is dat ook dat die fiscale kortingen de private R&D-

investeringen niet op een behoorlijk peil hebben gekregen. Nederland heeft een paar R&D-reuzen, maar over de hele linie zijn de 

private investeringen in R&D lager dan in vergelijkbare landen. Net als die van de overheid trouwens. In euro’s zijn de budgetten 

voor onderzoek en ontwikkeling de afgelopen eeuw indrukwekkend gegroeid. Maar afgemeten aan het bruto binnenlands product is er 

geen stap vooruit gezet. Nederland investeert nog steeds dezelfde snipper van zijn rijkdom in kennis, en raakt in het Europese peloton 

achterop. 

 

Wat is de oplossing? 

Iedere oplossing begint met meer geld. Als Nederland werkelijk tot de wereldtop van kenniseconomieën wil behoren – en dat is zijn 

ambitie – dan moet het veel meer investeren. Afgemeten aan de omvang van beider economieën investeert Duitsland nu 1,5 keer zo 

veel in R&D als Nederland. En Duitsland heeft aangekondigd dat zijn onderzoeksbudget met 3 procent per jaar zal groeien, tot het 

twee keer zo veel besteedt als Nederland – let wel: nog altijd in relatie tot beider omvang; in absolute getallen is het verschil vele malen 

groter. 

Geld is niet genoeg om het vastgelopen systeem weer vlot te trekken. In de Kenniscoalitie, waarin het hele veld van wetenschap en 

technologie is vertegenwoordigd, groeit het besef dat Nederland een nieuw bestel nodig heeft. En dat het daarvoor naar 

Brussel zou kunnen kijken. 

De Europese Unie heeft in de afgelopen halve eeuw haar zogenoemde Kaderprogramma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 

ontwikkeld. Dat programma heeft ook zijn kinderziektes gehad, maar het werkt nu goed. Zo wordt dat in de Europese Unie ervaren, en 

daarbuiten ook gezien; het model van het Kaderprogramma wordt gekopieerd, onder meer in Azië. Het model zou veel van de 

Nederlandse kwalen kunnen verhelpen. Niet omdat het heel andere dingen zou brengen dan Nederland nu doet, maar omdat het de 

knoop die er nu ligt kan ontwarren en er een heldere structuur voor in de plaats kan zetten. 

Die structuur begint met een pijler excellente wetenschap. Hier worden subsidies verleend voor fundamenteel, gewaagd en innovatief 

onderzoek. Hier kunnen wetenschappelijke talenten met een beurs vooruit gebracht worden. En er zijn middelen om te investeren in 

grote onderzoeksfaciliteiten, variërend van telescopen tot datasystemen. Hier geen politieke bemoeienis: wetenschappelijke excellentie 

en creativiteit bepalen wie geld krijgt. 

Dergelijke subsidies en beurzen zijn in Nederland nu te vinden bij NWO. Maar voor haar vrije competitie en talentenprogramma’s kan 

ze maar een klein deel van haar budget inzetten. 

 

Een tweede pijler is er voor de grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan: klimaat, energie, gezondheid, voeding, mobiliteit, 

water. Hier mogen de overheidsdepartementen meepraten. Niet door eigen programmaatjes te dicteren en te financieren, maar door 

hun middelen te bundelen, en samen met wetenschap en maatschappelijke organisaties te beslissen over de thema’s en prioriteiten. 

Nederland heeft hiermee een voorzichtig begin gemaakt met de Nationale Wetenschapsagenda, waarvoor iedereen problemen en 

uitdagingen kon aandragen. Het heeft thematische programma’s opgeleverd, met steun van verschillende departementen, maar de 

schaal is nog beperkt. Er zijn bovendien kennisinstellingen die zich bezighouden met de grote uitdagingen, maar die zijn een bonte 

verzameling van instituten, onderzoekscentra en planbureaus die elkaar overlappen en soms regelrecht beconcurreren. 

 

In de derde en laatste pijler zit het onderzoek ten behoeve van de competitiekracht van de Nederlandse economie. Hier gaat 

het over sleuteltechnologieën die voor Nederlandse bedrijven van belang zijn. Nanotechnologie bijvoorbeeld, of kunstmatige 
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intelligentie. De onderzoeksagenda’s moeten hier worden bepaald door kennisinstellingen in samenwerking met bedrijven. De overheid 

moet zich met de precieze invulling niet bemoeien. Ze moet wel investeren, omdat ze daarmee investeringen van bedrijven aantrekt. 

Nederland heeft ruime ervaring met zulke vormen van publiek-private samenwerking in onderzoek en ontwikkeling. Ondermeer in de 

zogenoemde topinstituten voor specifieke technologiegebieden. Die waren op een gegeven moment zelfs een voorbeeld voor de 

buitenwereld. Maar Nederland heeft het tij laten verlopen, vooral doordat de overheid het steeds na een paar jaar weer liet afweten en 

de zaak overliet aan universiteiten en bedrijven, zonder extra investeringen. 

Hier komt meteen het grootste voordeel om de hoek van een kaderprogramma à la EU: tijd.  

In Brussel wordt het Kaderprogramma vastgesteld voor een periode van zeven jaar. Daar gaat veel discussie aan vooraf, bijvoorbeeld 

over het vaststellen van die grote maatschappelijke uitdagingen. En er zijn stevige onderhandelingen tussen Europese Commissie, 

Europees parlement en de lidstaten – die zijn nu gaande voor het nieuwe Kaderprogramma. Maar als dat allemaal achter de rug is en 

er besluiten zijn gevallen, ligt er een koers, een lading en voldoende brandstof voor een tocht van zeven jaar. In Nederland ligt de 

horizon op hooguit vier jaar, de zittingsperiode van een kabinet. Weinig dingen die ambtenaren en politici bedenken leven langer. 

Voor wetenschap is dat funest, zeggen alle betrokkenen in het veld. Misschien nog belangrijker dan geld is stabiliteit. Rust. Niet de 

slaapverwekkende rust, maar rust die het tegendeel is van onrust. Het Nederlandse kennisbeleid wordt gekenmerkt door onrust, 

door voortdurende koerswijzigingen, én door de angst om te kiezen. 

Duidelijk kiezen druist in tegen de Nederlandse volksaard, wordt er wel gezegd. Nederlands wil alles een beetje doen, en iedereen een 

beetje geld gunnen, in plaats van kiezen voor kansrijke gebieden en excellente mensen. Het is polderen in de slechte zin van het 

woord. En dat geldt niet alleen de overheid; zo hebben universiteiten moeite te kiezen in welke wetenschapsgebieden ze willen 

excelleren en welke ze aan anderen laten. 

Kiezen is praktisch taboe, net als selecteren. Terwijl het iedereen duidelijk is dat je voor de ontwikkeling van een kenniseconomie 

móet kiezen en selecteren. De toegankelijkheid van het onderwijssysteem is een groot goed. Maar Nederland heeft de profielen van 

zijn universiteiten en hogescholen geëgaliseerd, met als gevolg dat er veel mensen naar de universiteit gaan die geen 

wetenschappelijke loopbaan ambiëren of er het talent niet voor hebben, én met het gevolg dat alle universiteiten elkaars geli jken 

blijven. 

De invoering van een nieuw bestel, zoals een kaderprogramma, gaat dat niet meteen veranderen. Maar bij leden van de Kenniscoalitie 

groeit de overtuiging dat een nieuw bestel Nederland zal dwingen te kiezen wat het werkelijk wil in onderzoek, ontwikkeling en 

innovatie. En het veld de tijd, het vertrouwen en de middelen te geven om dat dan ook te gaan doen. 

 

Dit artikel is geschreven op basis van gesprekken met: 

Robert-Jan Smits, voorzitter college van bestuur TU/e (Technische Universiteit Eindhoven), voormalig directeur-generaal Onderzoek 

van de Europese Commissie 

 

 

Tweede Kamer verzoekt om advies over start-ups (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

De Tweede Kamer heeft de AWTI verzocht advies uit te brengen over de doorgroei van start-ups. Dit gebeurde bij de bespreking 

van het werkprogramma 2020-2021 van de AWTI. De Kamer wil onder andere weten hoe de overheid hindernissen kan wegnemen 

voor de doorgroei van start-ups naar levensvatbare bedrijven die ook voor meer werkgelegenheid gaan zorgen. 

Nieuwsbericht AWTI: https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/11/24/tweede-kamer-verzoekt-om-advies-over-startups  

 

 

Invest-NL kan van start (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel voor de oprichting van Invest-NL. Dit fonds zal zich richten op de 

financiering en ontwikkeling van risicovolle activiteiten van ondernemingen, bijvoorbeeld op het gebied van de energietransit ie of het 

meer circulair maken van de Nederlandse economie. Ook zal het fonds investeren in de digitalisering van maatschappelijke domeinen, 

de doorgroei van start-ups en bedrijven die hun producten internationaal willen vermarkten. In totaal krijgt Invest-NL 2,5 miljard euro te 

besteden, waarvan 800 miljoen euro wordt ondergebracht bij ontwikkelingsbank FMO. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat het 

fonds nu van start gaat. Volgens hen kan het een serieuze financieringspartner voor bedrijven worden. 

Nieuwsbericht Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191119/kamer_stemt_in_met_machtigingswet  

Wetsvoorstel: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35123_machtigingswet_oprichting  

Nieuwsbericht MKB-Nederland: https://www.mkb.nl/nieuws/bedrijfsleven-blij-met-akkoord-invest-nl  

 

 

“Universiteiten mogen hun rol in de samenleving niet uitbesteden” (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Als de universiteiten ingaan op een recent voorstel van Elsevier ten aanzien van ‘open access’ gaan ze een deel van hun 

maatschappelijke opdracht om kennis te verspreiden uitbesteden aan het bedrijf. In een opiniebijdrage voor ScienceGuide 

betoogt Egon Willighagen (Maastricht University) dat dit niet zou stroken met de huidige ambities van de universiteiten. “De universiteit 

verdient een open onderzoeksinfrastructuur. Een deal met Elsevier past daar niet bij.” 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2019/11/universiteiten-mogen-hun-rol-in-de-samenleving-niet-uitbesteden/  

 

https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2019/11/24/tweede-kamer-verzoekt-om-advies-over-startups
https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20191119/kamer_stemt_in_met_machtigingswet
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35123_machtigingswet_oprichting
https://www.mkb.nl/nieuws/bedrijfsleven-blij-met-akkoord-invest-nl
https://www.scienceguide.nl/2019/11/universiteiten-mogen-hun-rol-in-de-samenleving-niet-uitbesteden/


 

 

 

 27 

 

Integere wetenschap (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Waar ligt precies de grens tussen wetenschap en activisme, en mag je die wel of niet overschrijden? Bestaan er onderwerpen 

die maatschappelijk zó omstreden zijn dat je ze eigenlijk niet mag onderzoeken? Of moet je ze dan júist onderzoeken? En als een 

onderzoek niet te repliceren valt, wat betekent dat dan voor de uitkomsten? Over deze en veel andere vragen rondom integere 

wetenschap gaat het nieuwste nummer van het NWO-magazine Onderzoek. 

Onderzoek #2019-2 – NWO: https://www.nwo.nl/over-nwo/X+publicatie/onderzoek/onderzoek-2019-2.html  

 

  

https://www.nwo.nl/over-nwo/X+publicatie/onderzoek/onderzoek-2019-2.html
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Gobal innovation news 

OESO: Fiscale steun is effectief om r&d te bevorderen (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Een paper van de OESO geeft met nieuwe data aan dat fiscale stimulansen werken om r&d te steunen. Thema’s die in het paper 

aan bod komen zijn de variatie in belastingsubsidies voor r&d in de wereld, de kosten van belastingverlichting voor overheden, en de 

doeltreffendheid van directe en fiscale steunmaatregelen om bedrijfsinvesteringen in r&d te stimuleren. Belastingverlaging blijkt 

ongeveer net zo effectief als directe overheidsinvesteringen in r&d. 

Artikel OESO: http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm  

Rapport OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-r-d-tax-support_d16e6072-

en;jsessionid=8EMc0zFy1BBBhY1XIsB2mZOf.ip-10-240-5-157  

Rapportage Nederland: http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-netherlands.pdf  

 

 

Stockholm is slimste stad van de wereld (28 november 2019) 

Bron: AWTI e-mail alert 28 november 2019  

Van 19 tot 21 november vond in Barcelona het 2019 Smart City Expo World Congress plaats. Hier werd uitgebreid gesproken 

over alle facetten van slimme steden, zoals de digitale transformatie, duurzame mobiliteit, bestuur en financiën, en inclusiviteit. Er 

werden ook winnaars aangewezen van de World Smart City Awards 2019. Hoofdwinnaar was Stockholm. Smart Cities World gaf 

afgelopen week het Smart Cities World Trend Report uit. Dit onderzoekt hoe slimme steden sociale, economische en ecologische 

voordelen kunnen opleveren. 

Verslag 2019 Smart City Expo World Congress: http://www.smartcityexpo.com/en/home  

Nieuwsbericht Government Europa: https://www.governmenteuropa.eu/smart-city-of-2019-stockholm/95554/  

World Smart City Awards Winners 2019: http://www.smartcityexpo.com/en/world-smart-city-awards  

Artikel Smart Cities World: https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/removing-the-roadblocks-to-smart-city-roi  

Smart Cities World Trend Report: https://www.smartcitiesworld.net/whitepapers/smart-cities-wheres-the-roi  (pdf; registratie verplicht) 

 

  

http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-r-d-tax-support_d16e6072-en;jsessionid=8EMc0zFy1BBBhY1XIsB2mZOf.ip-10-240-5-157
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/measuring-r-d-tax-support_d16e6072-en;jsessionid=8EMc0zFy1BBBhY1XIsB2mZOf.ip-10-240-5-157
http://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-netherlands.pdf
http://www.smartcityexpo.com/en/home
https://www.governmenteuropa.eu/smart-city-of-2019-stockholm/95554/
http://www.smartcityexpo.com/en/world-smart-city-awards
https://www.smartcitiesworld.net/opinions/opinions/removing-the-roadblocks-to-smart-city-roi
https://www.smartcitiesworld.net/whitepapers/smart-cities-wheres-the-roi
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Events

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  

 

 

NEW: Horizon 2050: Towards a greener, smarter world, A public Science|Business 

Network conference, Brussels 4 February 2020 

The incoming European Commission’s policy agenda is arguably its most ambitious to date. During its five year term, the Commission 

will seek legally binding commitments to make Europe the first climate-neutral continent by 2050, unlock €1 trillion in green transition 

financing by 2030, and take a global leadership role in the governance of artificial intelligence, among other headline goals. It will also 

launch Horizon Europe, its largest ever research and innovation programme, with a clearly defined range of impact targets. 

 

In February, the Science|Business Annual Framework Conference will bring together over 300 stakeholders for two main purposes: 

first, to take stock of latest developments around the key pillars of the new agenda; and second, to explore their implications for the 

science, technology and innovation communities that will have a critical role to play in driving progress. By extension, it will address the 

challenge of developing the next generation(s) of researchers, innovators and entrepreneurs who will have a leading role to play in 

delivering a climate-neutral, sustainable Europe by 2050. 

 

More information: https://sciencebusiness.net/events/horizon-2050-towards-greener-smarter-world  

 

 

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. 

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
https://sciencebusiness.net/events/horizon-2050-towards-greener-smarter-world
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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”.  

 

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 

https://synergy-ssh.nl/
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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). 

 

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. 

 

 

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/
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


 

 

 

 33 

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 Executive 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 

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://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://www.nbmconference.eu/
https://www.ru.nl/courseguides/management/master/master-business-administration/
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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 Europe calls 

Overview of the foreseen HORIZON Europe deadlines  

Call identifier Dead line 

 

Pillar I  Excellent Science 

 

ERC   

  

  

  

 

 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2019 and 2020; based on information per 6 December 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 

 

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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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) 

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  

  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/eic-fti-2018-2020
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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 6 December 2019 for more details; go to EC Funding and Tenders opportunity Portal  

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

 

Call identifier Dead line 

 

ERA-NET / ERANET-COFUND 

 

ERA-NET Bioenergy and BESTF3 

www.eranetbioenergy.net  & 

www.eranetbestf.net  

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

closing date for pre-proposals in January 2019.  

Projects are expected to start in spring 2020.  

 

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

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

funding agencies. 
 

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 6 December 2019. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
http://www.eranetbioenergy.net/
http://www.eranetbestf.net/
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/
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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 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  

17-07-2020 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 6 December 2019. Calls marked with NEW  are newly included in 

the list 

Deadline Call 

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.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
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/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 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 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 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 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 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 6 December 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

