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HORIZON 2020    

2019 Joint Call of the ERA‐NET Cofund on Food Systems and Climate (20 December 

2019) 

Source: Website FOSC-ERA-net 

The new Horizon 2020 ERA‐NET‐Cofund ‘Food Systems and Climate” (FOSC): Assessing the impact of climate change on 

food and nutrition security and designing more sustainable and resilient food systems in Europe and beyond’ (EC Grant 

862555) launched its trans‐continental call for research proposals in the field of food systems and climate 

https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-

9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf. This call is one of the actions of the implementation 

Plan of FACCE JPI and a means of collaboration between FACCE JPI and Belmont Forum members to address one of their common 

research area’s: food security under climate change. After LEAP‐Agri (ERA‐NET Cofund 2016‐2021), FOSC will also contribute to the 

HLPD EU/Africa roadmap ambition to “align, under a common vision, existing joint R&I activities” in the long term. 

 

The joint call – with an indicative budget of approximately €17 million including EC top‐up funding –brings together 25 funding 

organizations of 21 countries from 3 continents. The aim of the Call is to support scientifically excellent, trans‐continental research, 

development and innovation projects that contribute to the knowledge base on food systems and climate change. 

Note PJ: The Netherlands is participating by the Ministry of Agriculture, so Wageningen van participate! 

 

The joint call will support basic and applied research and is focused on the interactions between climate and food systems: assessing 

the consequences of climate change on agri‐food markets and developing sustainable and resilient food value chains in the context of 

changing food needs and patterns (diets). The submitted proposals must be multidisciplinary and should address at least one of the 

following topics: 

It is highly recommended to address transdisciplinarity in the proposed projects. 

 Assess climate change‐related risks for food value chains, including impacts on producers, prices, availability, quality, international 

trade and food security, and resulting changes in consumer behaviours; 

 Promote innovative technology deployment to build sustainable and resilient food value chains influenced by changing food needs 

and patterns, and to develop better efficiency of the inputs and outputs of food systems; 

 Improve resilience and reduce volatility in agri‐food production and food markets to sustainably improve food security in the context 

of climatic variation; 

 Reduce food losses under climate change, including novel approaches to valorise side streams and reduce food waste. 

 

Applications must be submitted by project consortia that consist of research teams from a minimum of 4 countries from 2 continents 

(Europe, Africa or Latin America): at least 2 European countries (EU members and H2020 associated countries) and at least 2 from 

Latin American and/or African countries participating to the Call. 

 

The joint call was pre‐announced on November 4th, 2019, and opened on December 20th, 2019, and follows a two‐stage procedure 

with the pre‐proposal deadline on February 19th, 2020, 17:00 h (CET), and full proposal deadline on July 21st , 2020, 17:00 h (CET). 

Applicants are advised to check the FOSC website for the latest version of the Call Document and of the National and Regional 

Funding Regulations. 

Furthermore, applicants must contact their funding organizations contact person to inform about the intended application and to be 

informed about national or regional requirements. 

 

FOSC Submission Webpage: https://ptoutline.eu/app/fosc  

FOSC website: www.foscera.net  

 

FOSC is the ERA-Net Cofund on Food Systems and Climate 

Achieving food and nutrition security and sustainable agriculture is a complex challenge that crosses many sectors, disciplines and 

policy areas. Adaptation to climate change will require systemic change and transformation of the global food systems with a more 

holistic and integrated approach.  

Building on earlier research funding experiences, the Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security & Climate Change 

(FACCE-JPI https://faccejpi.net/), the Belmont Forum http://www.belmontforum.org/, and the ERA-Net Cofund LEAP-Agri 

https://www.leap-agri.com/ set together the foundations of the European Research Area Network Cofund (ERA-Net Cofund) Food 

Systems and Climate Change (FOSC). FOSC is under the Call H2020-SFS-2018-2020 of Horizon2020 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en  with the grant number 862555.  

FOSC will implement a range of joint activities to contribute to the creation of a strong and effective trans-national research and 

innovation network between Europe, Africa, and Latin America, as well as to the coordination and synergism between national, 

international and EU research programmes that are relevant to food security under climate change.  

 

https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf
https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf
https://ptoutline.eu/app/fosc
http://www.foscera.net/
https://faccejpi.net/
http://www.belmontforum.org/
https://www.leap-agri.com/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Call for transnational, collaborative, inter-/transdisciplinary research projects on ICT-

enabled agri-food systems (20 December 2019) 

Source: Website ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD 

The ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD aims to support research projects with potential impact to enable digital technology 

solutions for a transition towards more sustainable and resilient agri-food systems. The proposed research projects shall be 

consistent with the scope of this call and with the national/organisational thematic priorities of the countries/regions involved 

in the projects. 

Research projects should investigate, develop and test digital solutions for the rising demand for food, competition for land and other 

natural resources from other biomass uses, globalisation, and threats from animal or plant diseases, environmental and climatic 

changes, public health considerations and economic constraints. Tackling these challenges will require a coordinated transnational 

approach, which uses the available financial, intellectual and structural resources to maximum effect. 

The call is funded by 28 institutions from 22 countries, 3 European regions and the European Commission. 

 

Thematic area 

Topic 1 - Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems 

Topic 2 - Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems 

 

For more information and all the forms: https://ictagrifood.eu/node/40178  

 

For general questions, please contact the Call Secretariat via the email address: 

ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de 

 

 

European Research Council adds new peer review panels ahead of Horizon Europe (20 

December 2019) 

Source: Science|Business Bulletin No. 635 

Changes are part of plans for a smooth transition to the next EU research programme 

 
The European Research Council (ERC) is to add two new panels to its peer review system, as part of a plan for a smooth 

transition of its funding schemes from Horizon 2020, to Horizon Europe, the EU’s 2021 – 2027 research programme.  

 

Currently, ERC has evaluation panels in three broad scientific fields. Nine panels cover the life sciences, six cover social sciences and 

humanities, while there are 10 physical sciences and engineering panels. It is planned to add an eleventh physical sciences panel 

on materials engineering and a seventh social sciences panel on human mobility, environment and space. This will cover 

research on demography, population health, sustainability science, territorial planning and spatial analysis. 

 

The ERC said the changes made by the scientific council reflect its continuous monitoring of how panels perform in terms of the 

number of proposals assessed in each call, the disciplinary coherence within and across panels, and the place of interdiscipl inary 

research in the panel structure. 

The scientific council has also decided to introduce face-to-face interviews in the evaluation process of ERC Advanced Grants. 

Interviews are already used for Starting and Consolidator Grants.  

During the transition from Horizon 2020 to Horizon Europe, the ERC may have a different calendar for research calls, but it will return to 

its normal schedule by mid-2022.  

 

Starting, Consolidator, Advanced Grants and Proof of Concept projects are expected to be launched in 2021 and 2022, but their 

opening and closing dates will be shifted so that the first calls will be launched only in January 2021.  

  

https://ictagrifood.eu/node/40178
mailto:ICT-AGRI-FOOD-2019@ble.de
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Horizon Europe 

Memo to London: ‘No cherry picking’ over Horizon Europe membership, R&D 

commissioner warns (9 January 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 807, 9 January 2020 

EU research chief Mariya Gabriel says basic principles of UK participation in EU research programmes will be the same as for 

other non-EU members 

 
The European Union’s top research official telegraphed a message to the UK’s Brexit negotiators: When it comes to a post-

Brexit deal on research cooperation, there can be “no cherry picking.” In an interview with Science|Business, Mariya Gabriel, 

commissioner for innovation, research, culture, education and youth, said that the basic principles for UK entry into the EU’s 

next big research programme would be the same as for other non-EU countries - and negotiations over research collaboration 

would have to be consistent with other parts of a post-Brexit trade deal. 

 

“We have very little time for negotiation,” Gabriel said. “For me what is important is no cherry-picking. It’s a message [in the context] of 

our general position of the Union. I don’t want that research and innovation, where we have a strong cooperation already established, 

could be used to weaken other elements” of UK-EU relations. She added that, on this issue, she has been “working very closely” with 

the EU’s chief Brexit negotiator, Michel Barnier. 

 

Her comments throw cold water on British proponents of pushing forward early with negotiations on membership in the EU’s research 

programmes – on the theory that would be an easier dossier than customs or migration to resolve in time for prime minister Boris 

Johnson’s self-imposed 31 December deadline for a UK-EU trade deal. In fact, just this week the UK parliament debated and rejected 

https://sciencebusiness.net/news/uk-parliament-rejects-proposal-keep-country-eus-erasmus-scheme  a move by Liberal Democrat MPs 

to prioritise negotiations over a related issue, the Erasmus+ student-exchange programme.  

 

The UK is currently the second-biggest beneficiary, after Germany, of funding from the existing EU research programme, Horizon 2020, 

getting about €1 billion a year in grants. For Britain’s top universities, continuing their participation in the next programme, 

Horizon Europe, has become something of an existential issue, given their dependence on EU funding. While everybody 

expects a deal at some point on this issue – both London and Brussels want the UK in the programme – the emerging controversy is 

over the timing and terms. 

At the same time, some British politicians have been urging that the UK’s participation could focus on what it already does best: winning 

grants from the European Research Council, the frontier-research arm of Horizon. German politicians have in the past ruled out that 

kind of cherry-picking also. 

 

Same principles for all 

Gabriel said that while she wasn’t yet getting into the details of membership conditions, from Brexit day on 31 January the UK “will be 

considered as a third country” and the basic principles of its Horizon membership would be the same as for Canada, Japan, 

Singapore, New Zealand and other rich non-EU countries with which the Commission has raised the possibility of full 

partnership. “All of these partnerships must be built on the basis of three obligations: reciprocity, transparency and the protection of 

common values,” she said. 

 

In Brussels, those are code words for some nuanced policy positions. Reciprocity has come to mean that EU researchers should be 

able to participate in third-country programmes on the same basis as foreign researchers in Horizon. Transparency refers to open 

science, a Commission push to make the results of all publicly funded research promptly available free for other researchers to read 

and use. And values, as written into the EU’s draft Horizon Europe legislation, means that partner-countries have open, democratic 

institutions and protect intellectual property rights – a clause that would exclude China from full Horizon membership.  

On all three broad points, the UK is expected to pass the grade; but the details could get very complicated. 

https://sciencebusiness.net/news/uk-parliament-rejects-proposal-keep-country-eus-erasmus-scheme
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Currently, besides the 28 EU members, 16 non-EU countries are “associated” with Horizon 2020 – meaning they contribute money to 

the common pot and their researchers can bid for grants on equal terms with EU researchers. Aside from Switzerland, Norway, Israel 

and Iceland, these are lesser-developed neighbours to the east and south of the EU. 

 

For the first time, however, in 2018 the Commission raised the possibility of more rich, high-tech countries joining as well. 

Some governments – especially Canada and Japan – have expressed strong interest, but have been awaiting proposed membership 

terms from the Commission. And that wait has dragged on for two years, as the EU has held back from putting any specifics on the 

table lest they affect Brexit negotiations. Gabriel said she would like to conclude negotiations as quickly as possible, but declined to 

suggest any schedule. 

She did, however, say that “before going out of Europe, I would like to pay special attention to the West Balkans…. They have a real 

potential. In Serbia, in North Macedonia, they are waiting to see that we consider them as partners. The West Balkans continue to be 

one of my priorities.” 

In principle, Gabriel said, the EU wants to expand Horizon 2020 internationally. She noted that the EU has 7 per cent of the world’s 

researchers, but produces 20 per cent of innovations and a third of all high-level scientific publications. Greater collaboration with other 

strong scientific powers could further strengthen Europe’s position. 

“We cannot stay alone. Europe, in the domain of science and technology, has a real instrument for diplomacy, a soft power with which 

we can reaffirm our excellence.” 

 

 

Verdere verkenning van synergieën tussen EIT en structuurfondsen (9 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 1, 2020 

 
In de context van slimme specialisatiestrategieën zijn er volop mogelijkheden voor sterkere synergieën tussen het EIT en de 

structuurfondsen. Zo blijkt uit een studie van het Joint Research Centre. Versterkte synergieën op zowel financieel als 

beleidsmatig vlak moeten leiden tot een inclusiever en competitiever Europa, een efficiëntere besteding van het budget en 

een krachtiger antwoord op maatschappelijke uitdagingen. 

 

Het belang van samenwerking 

Met deels gelijkaardige stakeholders en doelstellingen zijn er volop mogelijkheden voor betere samenwerking tussen enerzijds het EIT 

en haar KIC’s en anderzijds de beheerders van nationale en regionale structuurfondsen in de context van slimme 

specialisatiestrategieën (RIS3), zo stelt het Joint Research Centre (JRC) in haar rapport 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116904/jrc-eit_joint_report_collaboration_in_ris3_context.pdf  ‘European 

Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 Context’. Betere 

samenwerking op financieel en beleidsmatig vlak zorgt volgens de studie voor een efficiëntere uitgave van budgetten, een betere 

balans tussen de verschillende Europese regio’s, waardoor ook Europa als geheel competitiever kan optreden, en een krachtiger  

antwoord op maatschappelijke uitdagingen. Het rapport ziet dan ook een belangrijke rol weggelegd voor sterkere thematische 

interregionale  partnerschappen in nieuwe Europese initiatieven zoals de Europese Green Deal. 

 

Concrete aanbevelingen 

Het rapport geeft een aantal concrete aanbevelingen voor meer synergieën. Zo pleit het voor sterkere betrokkenheid van de bedrijven 

uit de EIT community en de toegevoegde waarde van EIT onderwijsactiviteiten. RIS3 kan dan weer zorgen voor een sterkere bottom-up 

benadering en meer interactie met de publieke sector. Ook raadt het thematische verbindingen tussen de RIS3-prioriteiten en EIT-KIC 

thema’s aan en wijst het op de voordelen die de toegang tot elkaars netwerken biedt; waardoor samenwerking mogelijks uitgroei t tot 

sterke interregionale partnerschappen. Tot slot pleit de studie ook voor administratieve vereenvoudiging en meer financiële synergiëen, 

ook met het oog op de financiële duurzaamheid van de diverse EIT-KICs. 

 

Context 

Onder het Fins voorzitterschap bereikten de lidstaten tijdens de Raad Concurrentievermogen van november 2019 een akkoord over de 

synergieën van Horizon Europe - of hoe diverse onderdelen uit dit programma verbonden moeten worden met andere EU-programma’s 

en fondsen. Daarnaast werd ook de nieuwe verordening van het EIT goedgekeurd. Deze akkoorden vormen de basis voor nog te 

volgen onderhandelingen met het Europees Parlement. De JRC hoopt met het rapport een praktische bijdrage te kunnen leveren aan 

meer synergieën tussen excellentie gedreven innovatie (EIT) en innovatie in de cohesie-context (RIS3). 

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-van-EIT-focus-op-regionale-impact-en-hoger-onderwijs-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europese-regio-s-hebben-baat-bij-slimme-specialisatiestrategie-n
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europese-regio-s-hebben-baat-bij-slimme-specialisatiestrategie-n
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116904/jrc-eit_joint_report_collaboration_in_ris3_context.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Raad-kiest-positie-EIT-en-synergie-n-Horizon-Europe
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Meer informatie:  

Publicatie JRC https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116904/jrc-

eit_joint_report_collaboration_in_ris3_context.pdf: European Institute of Innovation and Technology (EIT) Knowledge and Innovation 

Communities (KICs): Collaboration in a RIS3 Context 

 

 

Kleine veranderingen bij ERC in overgang naar Horizon Europe (20 december 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 52, 2019 

 
Om de overgang naar Horizon Europe zo soepel mogelijk te laten verlopen, plant de European Research Council een aantal 

wijzigingen. Zo worden er twee panels toegevoegd aan de structuur waarbinnen onderzoeksvoorstellen worden geëvalueerd. 

Ook zal de planning voor aanvragen van beurzen in het eerste jaar van Horizon Europe iets afwijken van de reguliere 

planning. 

 

Veranderingen panelstructuur en evaluatie 

Om de kwaliteit van haar evaluatiesysteem voor onderzoeksvoorstellen te waarborgen is de European Research Council (ERC) van 

plan om enkele wijzigingen door te voeren in de panelstructuur waarbinnen evaluaties plaatsvinden. In een persbericht 

https://erc.europa.eu/news/transition-ERC-to-Horizon-Europe-Operational-considerations  van de ERC worden twee nieuwe panels 

aangekondigd: één op het gebied van ‘Human Mobility, Environment and Space’ in het domein sociale en geesteswetenschappen en 

één over ‘Materials Engineering’ in het domein natuur- en ingenieurswetenschappen. In het domein levenswetenschappen zijn de 

beschrijving van de panels herzien om de aantallen kandidaten beter te spreiden. Het is de bedoeling dat de nieuwe panelstructuur 

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/new-ERC-panel-structure-work-programme-2021.pdf van de ERC in 2021 

operationeel wordt. Daarnaast is besloten dat er voortaan ook interviews worden gehouden ter evaluatie van aanvragen voor een 

Advanced Grant, net als bij de Starting en Consolidator Grants. 

 

Aanpassing schema 2021-2022 

In verband met de transitie van Horizon 2020 naar Horizon Europe zal de planning voor de calls in 2021-2022 iets afwijken van de 

planning die de laatste jaren werd aangehouden. De calls voor de Starting, Consolidator, Advanced en Proof of Concept beurzen 

worden verwacht in januari 2021. Er zal waarschijnlijk geen Synergy Grant worden uitgegeven in 2021, maar wel weer in 2022. De 

ERC verwacht dat het reguliere schema voor alle soorten beurzen medio 2022 weer kan worden hervat. 

 

Context 

De ERC wijst erop dat de aangekondigde veranderingen onderdeel zijn van een bredere hervorming van de organisatie. De komende 

jaren worden er dus nog meer aanpassingen verwacht. In november is bekend geworden dat Eveline Crone verkozen is tot de nieuwe 

vicepresident van de ERC. Zij zal aan het hoofd staan van het domein sociale en geesteswetenschappen.  

 

Meer informatie:  

Persbericht ERC https://erc.europa.eu/news/transition-ERC-to-Horizon-Europe-Operational-considerations: Transition of the ERC to 

Horizon Europe - operational considerations 

Publicatie ERC http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/new-ERC-panel-structure-work-programme-2021.pdf: Changes to 

ERC primary panel structure and description which the ERC Scientific Council is expecting to introduce in Work Programme 2021 calls 

for proposals 

  

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116904/jrc-eit_joint_report_collaboration_in_ris3_context.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116904/jrc-eit_joint_report_collaboration_in_ris3_context.pdf
https://erc.europa.eu/news/transition-ERC-to-Horizon-Europe-Operational-considerations
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/new-ERC-panel-structure-work-programme-2021.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Eveline-Crone-verkozen-tot-vicepresident-van-de-European-Research-Council
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Eveline-Crone-verkozen-tot-vicepresident-van-de-European-Research-Council
https://erc.europa.eu/news/transition-ERC-to-Horizon-Europe-Operational-considerations
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/new-ERC-panel-structure-work-programme-2021.pdf
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Other International subsidy news 

 

Nederlandse Eurostars scale-ups succesvol in ophalen seedfunding (27 december 

2019)  

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nederlandse-eurostars-scale-ups-succesvol-ophalen-seedfunding      

  
Twee Nederlandse deelnemers aan Eurostars die duurzame vleesvervangers produceren, kunnen opschalen dankzij een extra 

investeringsimpuls van investeringsfondsen. Beide bedrijven bieden oplossingen voor de almaar toenemende vraag naar 

duurzame en gezonde voeding. 

 

Weinig kweekruimte en water nodig 

De Ermelose high-tech scale-up Protifarm is wereldwijd pionier in de productie van duurzame ingrediënten verkregen uit insecten. Het 

bedrijf kweekt insecten door toepassing van 'vertical farming' in lagen boven elkaar. Hierdoor is weinig kweekruimte en amper water 

nodig. Ook de CO2- en stikstofuitstoot is beperkt. 

Met een miljoeneninvestering van Oost NL en andere investeerders kan Protifarm solide doorgroeien en verder inzetten op R&D. 

 

Stamceltechnologie 

Ook hightech scale-up Meatable wist kapitaal te verwerven. Meatable produceert duurzaam 'vlees' met behulp van stamceltechnologie. 

Een groep Venture Capital-fondsen heeft, mede op basis van het Eurekalabel en de Eureka/Eurostarssubsidie ter waarde van € 

500.000, voor $ 10 miljoen aan seedfunding toegezegd. 

Het bedrijf verhuisde afgelopen zomer naar de DSM-campus om hun technologie verder te ontwikkelen. 

 

Meer weten? 

Lees meer over Eurostars https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars. Wilt u meer weten over het online 

indieningsproces voor het Eurostarsprogramma? Bent u ook geïnteresseerd in advies en tips om uw projectvoorstel te verbeteren? 

Neem dan deel aan het Eurostars-webinar https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-eurostars-online-indieningsproces-en-

vervolmaken-van-uw-aanvraag  op 21 januari! 

  

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/nederlandse-eurostars-scale-ups-succesvol-ophalen-seedfunding
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eurostars
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-eurostars-online-indieningsproces-en-vervolmaken-van-uw-aanvraag
https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/webinar-eurostars-online-indieningsproces-en-vervolmaken-van-uw-aanvraag
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National subsidy news  

Nine refugee academics put their talent to work for Dutch science (6 January 2020) 

Source: Website NWO News and Events https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/nine-refugee-academics-put-their-

talent-to-work-for-dutch-science.html  

Nine academics, who fled threatening situations in their homeland, are set to continue their scientific careers in the 

Netherlands. Their appointments will be funded by the second round of a pilot programme launched in 2018 called ‘Hestia – 

Impulse for Refugees in Science’. 

 

Project leaders and main applicants of a research project already funded by NWO or ZonMw can use this programme to apply for 

funding to enable a refugee to join their project. The refugees must have an academic background (a master or PhD degree) and be 

appointed for a maximum of 18 months on a full-time or no more than 24 months on a part-time basis. The pilot programme was 

developed in consultation with The Young Academy, the Royal Netherland Academy of Arts and Sciences (KNAW) and the Foundation 

for Refugee Students (UAF). 

 

Researchers who had to flee their homeland due to war or another threatening situation often face obstacles such as a different 

working language and culture in the countries where they settle. This makes it more difficult for them to continue their academic 

careers. NWO introduced the ‘Hestia – Impulse for Refugees in Science’ pilot call to give these academics the chance to join ongoing 

Dutch research projects so they can expand their network and increase their knowledge and skills. It is also an opportunity for them to 

actively share knowledge and expertise, to get to know the Dutch science system, with the ultimate aim of enabling them to continue 

their careers/lines of research in their homeland. These academics will also enrich Dutch science and society with their expertise. 

 

Wide range of studies 

The research projects for which the nine academics have been appointed concern a wide range of studies, such as anxiety disorders in 

children, research on how parents influence the health of their children through genes and environment, the contribution of 

neighbourhood and municipal initiatives to the integration and labour participation of refugees, a machine learning method for the 

design of effective measures against malware families of IoT botnets and (medical) care for refugee children. 

 

Facts and figures 

The funding is available for an appointment of at least 18 months full-time and no more than 24 months part-time. The application 

enables the project leader or main applicant to secure additional funding for the appointment of a junior or senior researcher (at the 

master or PhD level) with refugee status. A total of 21 admissible research proposals were submitted. Nine of these have now been 

awarded funding. Seven of the nine refugees appointed are men and two are women. Five of the project leaders/main applicants are 

women and four men. A total budget of just over 1 million euros was available for the pilot. A third and final round of the ‘Hestia – 

Impulse for Refugees in Science’ pilot programme will be launched in the spring of 2020. 

 

Awarded grants 

• Awarded grants round 2 pilot Hestia - Impulse for Refugees in Science: https://www.nwo.nl/en/research-and-

results/programmes/nwo/hestia-impulse/round-2.html  

 

 

Twaalfde oproep voor programma Take-off gepubliceerd (30 december 2019)  

Bron: Staatscourant 30 december 2019 

NWO heeft drie oproepen gepubliceerd voor het Take-off WO-programma. De oproepen hebben betrekking op de 

voorjaarsronde 2020, in totaal de twaalfde oproep voor het programma. 

Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de Nederlandse universiteiten, TO2-

instituten en door NWO erkende onderzoeksinstituten. Het is een wetenschapsbreed programma dat open staat voor aanvragen uit alle 

wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life sciences en alfa/gamma). Het programma bestaat uit twee onderdelen: 

• haalbaarheidsstudies (fase 1); en 

• vroegefasetrajecten (fase 2). 

 

Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies  

Het programma Take-off WO richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de 

Nederlandse universiteiten en door NWO erkende onderzoeksinstituten met als doel het creëren van succesvolle innovatieve 

bedrijvigheid op basis van innovatieve onderzoeksresultaten uit genoemde onderzoeksinstellingen. 

Take-off is een wetenschaps-breed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life 

sciences en alfa/gamma). Medewerkers van NWO-domein TTW (TTW), NWO-domein SGW (SGW) en ZonMw zijn betrokken bij de 

uitvoering.  

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/nine-refugee-academics-put-their-talent-to-work-for-dutch-science.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/nine-refugee-academics-put-their-talent-to-work-for-dutch-science.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nwo/hestia-impulse/round-2.html
https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/nwo/hestia-impulse/round-2.html
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Het Take-off programma bestaat uit drie onderdelen: fase 1 WO – haalbaarheidsstudies, fase 1 TO2 haalbaarheidsstudies en fase 2 – 

vroegefasetrajecten. In deze call for proposals wordt Take-off fase 1 – haalbaarheidsstudies WO toegelicht.  

 

Beschikbaar budget  

Totaal beschikbaar budget € 1.000.000,- 

Minimaal aan te vragen € 20.000,- 

Maximaal aan te vragen € 40.000,- 

 

Voor meer informatie zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html  

 

Take-off TO2 fase 1 - haalbaarheidsstudies  

Het programma Take-off TO2 richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de 

Nederlandse TO2-instellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve nieuwe bedrijvigheid die volgt op 

kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. 

Take-off is een wetenschaps-breed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life 

sciences en alfa/gamma). Medewerkers van NWO-domein TTW (TTW), NWO-domein SGW (SGW) en ZonMw zijn betrokken bij de 

uitvoering.  

Het Take-off programma bestaat uit twee onderdelen: fase 1 – haalbaarheidsstudies en fase 2 – vroegefasetrajecten. In deze call for 

proposals wordt fase 1 – haalbaarheidsstudies TO2 toegelicht.  

 

Beschikbaar budget  

Totaal beschikbaar budget € 370.000,– 

Minimaal aan te vragen € 20.000,– 

Maximaal aan te vragen € 40.000,– 

 

Voor meer informatie zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html  

 

Take-off fase 2 - vroegefasefinanciering  

Het programma Take-off richt zich op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de 

Nederlandse kennisinstellingen. Het gaat daarbij om het creëren van innovatieve bedrijvigheid die volgt op 

kennisontwikkeling en -benutting door onderzoekers aan deze kennisinstellingen. 

Take-off is een wetenschaps-breed programma dat open staat voor aanvragen uit alle wetenschapsgebieden (bèta/techniek, life 

sciences en alfa/gamma). Medewerkers van NWO-domein TTW (TTW), NWO-domein SGW (SGW) en ZonMw zijn betrokken bij de 

uitvoering.  

Het Take-off programma bestaat uit drie onderdelen: fase 1 WO – haalbaarheidsstudies, fase 1 TO2 haalbaarheidsstudies en fase 2 – 

vroegefasetrajecten. In dit document wordt de call for proposals voor vroegefasetrajecten (fase2) toegelicht.  

 

Beschikbaar budget  

Totaal beschikbaar budget € 2.400.000,– 

Minimaal aan te vragen € 50.000,– 

Maximaal aan te vragen € 250.000,– 

LET OP: Voor Take-off vroegefasetrajecten worden subsidies in de vorm van een geldlening verstrekt, het gaat om een 

financieringsregeling en niet om projectsubsidie. Over de geldlening is rente verschuldigd. Zie ook hoofdstuk 2.7 Subsidievoorwaarden 

voor meer informatie over de rente. 

 

Voor meer informatie zie: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html  

 

Aanvragen  

Intentieverklaringen kunnen van 6 januari tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur, worden ingediend via e-mail. De deadline voor het 

indienen van volledige aanvragen is 10 maart 2020, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen worden ingediend via ISAAC, het digitale 

aanvraagsysteem van NWO. 

 

 

Vooraankondiging Science Diplomacy Fund – Call for Ideas (23 december 2019)  

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-science-diplomacy-fund-call-for-

ideas.html  

NWO start een nieuw fonds waarmee activiteiten op het terrein van science diplomacy zullen worden georganiseerd met 

landen waarmee Nederland zijn diplomatieke betrekkingen wil intensiveren. In januari 2020 zal een eerste call for ideas 

worden gepubliceerd. 

Binnen het Science Diplomacy Fund is voor deze call 150.000 euro beschikbaar en kunnen voorstellen worden ingediend tot een 

maximum van 20.000 euro. Aanvragers moeten verbonden zijn aan een Nederlandse kennisinstelling. 

 

Mogelijke partnerlanden 

Binnen het Science Diplomacy Fund wordt er voor twee landen specifiek budget gereserveerd: Turkije en Rusland. Het overige 

budget zal beschikbaar worden gesteld voor science diplomacy activiteiten in andere landen buiten Europa, waarbij voorrang wordt 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-science-diplomacy-fund-call-for-ideas.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-science-diplomacy-fund-call-for-ideas.html
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gegeven aan landen waarmee NWO bilaterale onderzoeksprogramma’s uitvoert in het kader van het Merian Fund: Brazilië, China, 

India, Indonesië en Zuid Afrika. 

 

Activiteiten 

De activiteiten die uit het SDF gefinancierd worden zijn ‘science for diplomacy’ activiteiten: wetenschappelijke activiteiten die positief 

bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland. Activiteiten moeten ook bijdragen aan de 

zichtbaarheid en internationale positionering van de Nederlandse wetenschap. Mogelijke activiteiten zijn wetenschappelijke 

seminars/workshops of seminars/workshops op het snijvlak van beleid en wetenschap op onderwerpen die bijdragen aan het 

verbeteren van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en het partnerland. 

 

Implementatie van NWO-strategie 

De oprichting van het Science Diplomacy Fund (SDF) is een verdere uitwerking van de NWO-strategie 2019-2022 ‘Verbinden van 

wetenschap en samenleving’, waarin NWO aankondigde bezoekersbeurzen en andere instrumenten strategischer te gaan inzetten.  

Bron: NWO 

 

 

Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator (NWA-IDG) (23 december 2019)  

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

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

Onderzoekers uit de hele kennisketen kunnen samen met een maatschappelijke stakeholder financiering aanvragen voor 

creative, innovatieve en kleinschalige projecten met een potentie voor maatschappelijke impact. 

 

De Ideeëngenerator call moedigt out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te 

brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. De NWA zet in op een nauwere verbinding tussen de samenleving en onderzoek 

en financiert daarom de Ideeëngenerator projecten die een maatschappelijke vraag adresseren en/of projecten die een potentie voor 

maatschappelijke impact hebben en waarbij duidelijk wordt samengewerkt met een maatschappelijke stakeholder van het formuleren 

van de probleemstelling tot het uitvoeren van het project.  

 

Voor wie 

Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het 

doen van onderzoek. Aanvragen vanuit alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. 

Onderzoekers uit elke fase van hun carrière zijn welkom. Onderzoekers moeten individueel een aanvraag indienen: zij moeten hierbij 

wel aangeven met welke maatschappelijke stakeholder ze samenwerken. Op termijn wil NWO evenveel aanvragen van vrouwen als 

van mannen honoreren. Vrouwen worden van harte uitgenodigd om een aanvraag te doen. 

Onderzoekers kunnen als hoofdaanvrager optreden als ze een aanstelling hebben bij één van de volgende instellingen: 

• Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 

• Universitaire medische centra; 

• KNAW- en NWO-instituten; 

• Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

• TO2-instellingen; 

• het Nederlands Kanker Instituut; 

• het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

• Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 

• NCB Naturalis; 

• Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 

• Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

 

Wat aanvragen 

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 per project. De looptijd van een project bedraagt maximaal één jaar. Voor de Ideeëngenerator 

gelden geen speciale eisen aan de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van onderzoek, zoals 

afstudeerstages, kennislabs/proeftuinen/living labs/fieldlabs. Zie de call for proposals voor de specifieke voorwaarden.  

 

Wanneer 

• De deadline voor het indienen van aanvragen is 27 februari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---

ideeengenerator-nwa-idg.html  

 

 

 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
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Open Technologieprogramma 2020 (23 december 2019)  

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-

technologieprogramma-2020.html  

Onderzoekers uit alle vakgebieden kunnen via het Open Technologieprogramma voorstellen indienen voor 

toepassingsgericht technisch-wetenschappelijk onderzoek. Doel van dit programma is het realiseren van kennisoverdracht 

tussen technische wetenschappen en gebruikers. Voor bedrijven en partners biedt het een laagdrempelige manier om aan te 

sluiten bij toepassingsgericht onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage. 

 

Het Open Technologieprogramma richt zich op technisch-wetenschappelijk onderzoek en kenmerkt zich door het ontbreken van 

disciplinaire grenzen. Met het Open Technologieprogramma wordt de missie van NWO-domein TTW, het realiseren van 

kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers, beoogd. Onderzoeksaanvragen worden getoetst op zowel 

wetenschappelijke kwaliteit als het utilisatieperspectief. Beide criteria wegen even zwaar bij de besluitvorming. 

 

Voor wie 

Onderzoekers van de volgende onderzoeksinstituten kunnen aanvragen indienen: 

• Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 

• Universitaire medische centra; 

• KNAW- en NWO-instituten; 

• het Nederlands Kanker Instituut; 

• het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

• de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 

• NCB Naturalis; 

• Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 

• Prinses Máxima Centrum. 

 

Voor bedrijven en partners biedt het Open Technologieprogramma een laagdrempelige manier om aan te sluiten bij toepassingsgericht 

onderzoek. Dit kan door het leveren van een financiële of materiële bijdrage. Per project kunnen meerdere bedrijven en partners 

deelnemen. 

 

Wat aanvragen 

Per project kan maximaal 850.000 euro (incl. btw) aangevraagd worden bij NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. 

Bij projecten met een investeringskarakter (>150.000 euro aan apparatuur) kan maximaal 1 miljoen euro (incl. btw) worden 

aangevraagd. Binnen het budget kan gebruik gemaakt wordt van modules voor personeel, materiële kosten, investeringen, 

kennisbenutting, internationalisering en money follows cooperation. De looptijd van projecten binnen het Open Technologieprogramma 

is maximaal 6 jaar. 

 

Wanneer 

Het indienen van onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Indien de verwachting 

bestaat dat het subsidieplafond voor 31 december 2020 wordt bereikt, zal het tijdvak dat op dat moment openstaat worden gesloten. 

 

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

financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html  

 

 

DeepNL – Call for Tenure Track Candidates (23 december 2019)  

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html   

Potentiële tenure track onderzoekers worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen dat past bij de doelstellingen van het 

DeepNL programma. Het onderzoek 

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

proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf draagt bij aan het vergroten van het 

kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijke 

activiteiten. De financiering geeft getalenteerde onderzoekers een kans op een structurele inbedding binnen een onderzoeksinstelling 

en het ontwikkelen van een onderzoekslijn binnen de thematiek van DeepNL. Een inbeddingsgarantie van een geschikte 

kennisinstelling is vereist. 

 

Deze call heeft als doel de continuïteit van het onderzoek te vergroten. Getalenteerde onderzoekers wordt een kans geboden op een 

structurele inbedding binnen een Nederlandse onderzoeksinstelling middels een tenure track positie en het ontwikkelen van een 

onderzoekslijn binnen de thematiek van het DeepNL programma. Het onderzoeksvoorstel dient bij te dragen aan de doelstellingen en 

de beoogde resultaten van het programma en een toegevoegde waarde te hebben ten opzichte van de huidige projecten binnen 

DeepNL. 

 

DeepNL is een langlopend NWO onderzoeksprogramma dat fundamentele stappen wil maken in het kwantitatief en fysisch 

onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijk ingrijpen. DeepNL gaat in op 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/deepnl---call-for-proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/deepnl---call-for-proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf
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wetenschappelijke vragen over geïnduceerde seismiciteit, integriteit van het ondergrondse systeem en bodembeweging. Hiervoor is het 

noodzakelijk om wetenschappelijke kennis op verschillende (sub-)disciplines binnen en buiten het Solid Earth Sciences veld te 

vergroten en te integreren. In de huidige fase van DeepNL ligt het zwaartepunt van de onderzoeksvraag op het verbeteren van de 

modellering en voorspelling van de dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg van gasproductie in het Groningen reservoir.  

 

Voor wie 

De doelgroep voor deze call for proposals bestaat uit talentvolle onderzoekers met een voor DeepNL relevante expertise en een grote 

fascinatie voor het doen van uitdagend en grensverleggend onderzoek op deze thematiek. Kandidaten worden geacht in staat te zijn 

zelfstandig onderzoek te formuleren en uit te voeren en andere onderzoekers te begeleiden. 

Ook onderzoekers werkzaam bij een buitenlandse instelling mogen een aanvraag indienen. Het te financieren onderzoeksproject dient 

aan een Nederlandse, door NWO erkende instelling te worden uitgevoerd. Onderzoekers kunnen alleen een aanvraag indienen met 

steun van hun beoogde onderzoeksinstelling; een inbeddingsgarantie is daarom vereist. Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de 

brochure. 

 

Wat aanvragen 

Per aanvraag kan een bedrag van maximaal 750,000 euro worden aangevraagd. 

Kosten die voor financiering in aanmerking komen zijn onder andere personele kosten voor de tenure track positie, promovendi, 

postdocs en materiële kosten . Aanvullende voorwaarden zijn te vinden in de brochure. 

 

Wanneer 

• De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 2 juni 2020, om 14:00 uur CE(S)T.  

 

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

financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html en 

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

proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf  

 

 

MOOI-subsidie stimuleert integrale innovatieve energie-oplossingen (20 december 

2019)  

Bron: Nieuwsbrief PNO consultants 

Met de nieuwe MOOI-subsidie (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) stelt minister Wiebes van Economische 

Zaken en Klimaat in 2020 en 2021 financiering beschikbaar om de verduurzamingsopgaven voor 2030 in te vullen. 

De verduurzamingsopgaven die partijen met elkaar hebben afgesproken in het Klimaatakkoord zijn fors. 49% CO2-reductie in 2030 ten 

opzichte van 1990. Om de doelen uit dit akkoord te halen, past minister Wiebes het bestaande energie-innovatie instrumentarium aan. 

Daarom komt er onder meer een nieuwe regeling binnen de TSE-subsidies voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie 

(MOOI). Deze TSE-subsidies ondersteunen onderzoek en ontwikkeling van specifieke innovatiethema’s op het gebied van energie die 

nog niet rijp zijn voor commerciële marktintroductie. Hierbij is vroegtijdige samenwerking tussen innovatieve marktpartijen essentieel. 

De MOOI-subsidie zet in op integrale innovatieve energie-oplossingen voor de volgende thema’s: 

▪ Hernieuwbare Energie op Zee 

▪ Hernieuwbare Energie op Land 

▪ Gebouwde omgeving 

▪ Industrie 

Oplossingen moeten leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in 2030. 

Aanvragen en budgetten 

Hoewel de regeling naar verwachting begin 2020 wordt gepubliceerd, zijn de contouren ervan al bekend. De MOOI-subsidie wordt een 

tenderregeling. Dit betekent dat de beste projecten subsidie krijgen. Kwaliteit gaat hier boven snelheid. Het beschikbare budget van 65 

miljoen euro voor 2020 en 2021 wordt als volgt verdeeld: 

▪ Hernieuwbare Energie op Zee: 10,1 miljoen 

▪ Hernieuwbare Energie op Land: 10,9 miljoen 

▪ Gebouwde omgeving: 27 miljoen 

▪ Industrie: 17 miljoen 

 

 

Achtenveertig intentieverklaringen ingediend (20 december 2019)  

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/achtenveertig-intentieverklaringen-ingediend.html  

NWO heeft achtenveertig intentieverklaringen ontvangen in de subsidieronde Investeringen NWO-Groot 2019-2020. Het 

indienen van een intentieverklaring in ISAAC door de hoofdaanvrager was een verplichte stap die voorafgaat aan het indienen van een 

aanvraag. De deadline voor het indienen van een intentieverklaring was 3 december 2019 om 14.00 uur CET. 

Het verplicht indienen van een intentieverklaring https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/investeringen-nwo-

groot/intentieverklaringen.html  en de publicatie ervan is ingesteld om samenwerking tussen initiatieven te bevorderen. Ziet u een 

interessant initiatief, dan kunt u via de contactgegevens die vermeld staan in de intentieverklaring contact opnemen met de indiener. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/deepnl---call-for-proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/deepnl---call-for-proposals/DeepNL+call+for+Tenure+Track+Candidates+-+definitief+-+NL4.pdf
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/achtenveertig-intentieverklaringen-ingediend.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/investeringen-nwo-groot/intentieverklaringen.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/investeringen-nwo-groot/intentieverklaringen.html
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Voor algemene vragen over de Call Investeringen NWO-Groot 2019-2020 kunt u terecht bij het programmabureau van Investeringen 

NWO-Groot via nwogroot@NWO.NL of de op de programma website https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot  vermelde telefoonnummers. 

  

 

Tien nieuwe projecten binnen Topsector Water & Maritiem (20 december 2019)  

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-water--

maritiem.html  

Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen heeft in totaal tien aanvragen toegekend binnen de 

Topsector Water & Maritiem: negen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe route, en daarnaast één 

additionele aanvraag in het programma Living labs in the Dutch Delta. De projecten gaan onder meer over stofwolken op de 

zeebodem, psychofarmaca in het water, havenslib, draagvleugelboten, digitale dijken en zandsuppletie bij Ameland. 

De negen toekenningen in het programma Topsector Water & Maritiem: Blauwe Route hebben een totaalbudget van 5,9 miljoen euro. 

Het programma financiert innovatief onderzoek dat water als middel gebruikt voor de ontwikkeling van een duurzaam Nederland. Door 

het beter begrijpen, benutten en beschermen van het water, de zeeën en oceanen wil de Blauwe route maatschappelijke, economische 

en ecologische uitdagingen combineren door in te zetten op ‘Leven met het water’. Het programma is gericht op vier thema’s: Leven in 

de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg, en Leven op het water. 

 

Living labs in the Dutch Delta 

Het nieuwe project binnen Living labs in the Dutch Delta heeft een budget van bijna 1,2 miljoen euro (Noot PJ: dit project wordt 

gecoördineerd door de WUR). Dit vijfde project is een aanvulling op de vier projecten 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/vier-toekenningen-in-programma-living-labs-in-the-dutch-delta.html  die zijn toegekend in 

juli 2019. Uitgangspunt voor de projecten is het gebruik van sedimenten en natuurlijke dynamiek ter verbetering van waterveil igheid en 

ruimtelijke kwaliteit. De fysieke locaties van grootschalige ingrepen dienen als een Living Lab. Daar werken onderzoekers van 

universiteiten, hogescholen en toegepaste kennisinstellingen samen met bedrijven en overheidsinstanties op het grensvlak van 

geowetenschappen, ecologie en de bijbehorende  sociale en economische aspecten. Het programma is ontwikkeld en gefinancierd 

door NWO, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en diverse publieke en private partners binnen het Nationaal Kennis- 

en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). 

 

Projecttoekenningen Topsector Water & Maritiem: Blauwe route 

1. Robuuste, effectieve en adaptieve scheepsontwerpen voor onzekere toekomstpaden (READINESS) 

Dr. Jeroen Pruyn, TUD 

Mede-aanvragers: 

Prof. ir. Hans Hopman TUD, Prof. dr. Rob van der Mei CWI, Dr. Vasso Reppa TUD, Prof. dr. Rudy Negenborn TUD 

Partners: 

Royal Wagenborg, Van Oord, Defence Material Organisation, Royal IHC, Conoship International, TNO, SINTEF 

 

2. Psychopharmaceutical Prevention & Pilots to Reduce Effects in the water cycle (PsychoPharmac’eau) 

Prof.dr. Annemarie van Wezel, UvA 

Mede-aanvragers: 

Prof. dr. Paul J. van den Brink WUR, Dr. Lisette de Senerpont Domis NIOO   

Partners: 

RIWA, Rijkswaterstaat, STOWA, KWR, RIWA, STOWA, VIG, Waternet 

 

3. Minimized PLUME dispersion through natural FLOCculation (PLUMEFLOC) 

Dr. Rudy Helmons, TUD 

Mede-aanvragers: 

Dr. Henko de Stigter NIOZ, Dr. Clair Chassagne TUD   

Partners: 

IHC Mining, Allseas, Boskalis, Deltares 

 

4. Havenslib veranderen van afvalstroom naar grondstof 

Dr. Peter Kraal, NIOZ 

Mede-aanvragers: 

Dr. Helen King UU, Prof.dr. Gert-Jan Reichart NIOZ, Prof. dr. Jasper Griffioen UU 

Partners: 

Royal IHC, Port of Rotterdam, Van Oord, NETICS, Wetsus, TNO 

 

5. Duurzame transport en logistiek over water: elektrificatie, automatisering en optimalisatie (TRiLOGy) 

Dr. Bilge Atasoy, TUD 

Mede-aanvragers: 

Dr. Javier Alonso-Mora TUD, Prof. dr. Rudy Negenborn TUD, Prof. dr. Robert Babuska TUD 

Partners: 

AMS, Zoev City, Gemeente Amsterdam, Flying Fish, DEMCON 

 

mailto:nwogroot@NWO.NL
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/investeringen+nwo-groot
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-water--maritiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-water--maritiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/vier-toekenningen-in-programma-living-labs-in-the-dutch-delta.html
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6. Multi-fidelity Probabilistic Design Framework for Complex Marine Structures 

Dr. Austin Kana, TUD 

Mede-aanvragers: 

Prof.dr. Hans Hopman TUD, Dr. Peter Wellens TUD   

Partners: 

MARIN, DMO, Stichting Bijlboegfonds, Damen Shipyards Group 

 

7. Forage fish: Understanding the feedbacks between human-driven changes in productivity and marine top predators 

Dr. Rob Witbaard, NIOZ 

Partners: 

Rijkswaterstaat, Gemini 

 

8. Lift control for hydrofoil craft 

Dr. Ido Akkerman, TUD 

Mede-aanvragers: 

Dr. Sebastian Schreier TUD, Prof. dr. ir. Jerry Westerweel TUD, Prof. dr. ir. Tom van Terwisga TUD 

Partners: 

Bijlboegfonds, MARIN, Damen Shipyards Group, Flying Fish 

. 

9. Sustainable dykes: sustainable design and reinforcement strategies for dykes in a changing climate 

Prof.dr. Cristina Jommi, TUD 

Mede-aanvragers: 

Dr.  Anne-Catherine Dieudonne TUD, Dr. Cor Zwanenburg TUD 

Partners: 

Rijkswaterstaat, STOWA, Boskalis, Rivierenland 

 

 Projecttoekenning Living labs in the Dutch delta 

10. TRAILS: TRacking Ameland Inlet Living lab Sediment - Novel tools to assess ecosystem and societal responses to 

nature-based coastal management 

Prof.dr. Jakob Wallinga, WUR 

Mede-aanvragers: 

Dr. Henk van der Veer NIOZ, dr. Bram van Prooijen TUD, David Goldsborough Van Hall Larenstein, dr. Ad van der Spek 

Deltares 

Partners: 

Rijkswaterstaat, Gemeente Ameland, NAM, Van den Herik, Arcadis, VisNed, TNO–Geological Survey of The Netherlands, 

Deltares, Waddenvereniging, The North Sea Foundation, Waddencampus Ameland, Programma naar een Rijke Waddenzee 

Waar blijft suppletiezand? 

Om te voorkomen dat de Nederlandse kust erodeert en de Waddenzee verdrinkt, worden grote hoeveelheden zand voor de 

Waddenkust aangebracht. Zandsuppleties zorgen niet alleen dat het achterland veilig blijft, maar dragen ook bij aan natuur- 

en recreatiewaarden langs de kust. We weten echter nog niet goed hoe dit zand zich verspreidt, en wat de impact is op 

biodiversiteit, visserij en veiligheid. Het Amelander zeegat is ons natuurlijk laboratorium. Daar ontwikkelen we nieuwe 

methoden om de verspreiding van suppletiezand te bepalen en met belanghebbenden effecten van suppleties te 

onderzoeken en nieuwe suppletie-strategieën te evalueren. 

 

Meer informatie over de projecten vind je hier: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-

water--maritiem.html 

 

 

Nieuwe NWA call for proposals: Ideeëngenerator voor creatieve en innovatieve ideeën in 

kleine projecten (20 december 2019)  

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/nieuwe-nwa-call-for-proposals-ideeengenerator-voor-

creatieve-en-innovatieve-ideeen-in-kleine-projecten.html  

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft de tweede call for proposals van de Ideeëngenerator gepubliceerd. NWA stelt 

in deze ronde twee miljoen euro beschikbaar waarmee onderzoekers uit de totale kennisketen creatieve en innovatieve ideeën 

kunnen uitwerken. De projecten hebben een maximale omvang van 50.000 euro. 

 

De deadline voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 27 februari 2020. Er is geen sprake van een fase van vooraanmeldingen 

of andere intentieverklaringen. 

 

Met het laagdrempelige financieringsinstrument Ideeëngenerator wil de Nationale Wetenschapsagenda meer ruimte bieden aan 

kleinschalige, risicovolle onderzoeksprojecten. Geïnteresseerde onderzoekers kunnen via de Ideeëngenerator prille onderzoeksideeën 

verder ontwikkelen met uiteenlopende partijen in de samenleving. 

 

 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-water--maritiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/tien-nieuwe-projecten-binnen-topsector-water--maritiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/nieuwe-nwa-call-for-proposals-ideeengenerator-voor-creatieve-en-innovatieve-ideeen-in-kleine-projecten.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/nieuwe-nwa-call-for-proposals-ideeengenerator-voor-creatieve-en-innovatieve-ideeen-in-kleine-projecten.html
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De Ideeëngenerator call moedigt out-of-the-box denkers aan creatieve, spannende en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te 

brengen die relevant zijn voor het NWA-programma. De NWA zet in op een nauwere verbinding tussen de samenleving en onderzoek 

en financiert daarom de Ideeëngenerator projecten die een maatschappelijke vraag adresseren en/of projecten die een potentie voor 

maatschappelijke impact hebben en waarbij duidelijk wordt samengewerkt met een maatschappelijke stakeholder van het formuleren 

van de probleemstelling tot het uitvoeren van het project.  

 

Voor wie 

Binnen de Ideeëngenerator kunnen kleine projecten gefinancierd worden om een vernieuwend idee verder te ontwikkelen door het 

doen van onderzoek. Aanvragen vanuit alle disciplines, met praktijkgerichte, toegepaste of fundamentele focus zijn welkom. 

Onderzoekers uit elke fase van hun carrière zijn welkom. Onderzoekers moeten individueel een aanvraag indienen: zij moeten hierbij 

wel aangeven met welke maatschappelijke stakeholder ze samenwerken. Op termijn wil NWO evenveel aanvragen van vrouwen als 

van mannen honoreren. Vrouwen worden van harte uitgenodigd om een aanvraag te doen. 

Onderzoekers kunnen als hoofdaanvrager optreden als ze een aanstelling hebben bij één van de volgende instellingen: 

• Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 

• Universitaire medische centra; 

• KNAW- en NWO-instituten; 

• Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

• TO2-instellingen ; 

• het Nederlands Kanker Instituut; 

• het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 

• Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 

• NCB Naturalis; 

• Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 

• Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. 

 

Wat aanvragen 

De subsidie bedraagt maximaal €50.000 per project. De looptijd van een project bedraagt maximaal één jaar. Voor de Ideeëngenerator 

gelden geen speciale eisen aan de vorm van het onderzoek. Er is dus ruimte voor verschillende vormen van onderzoek, zoals 

afstudeerstages, kennislabs/proeftuinen/living labs/fieldlabs. Zie de call for proposals voor de specifieke voorwaarden.  

 

Na de eerste ronde toekenningen https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/37-innovatieve-onderzoeksideeen-maken-stap-naar-de-

dagelijkse-praktijk-met-ideeengenerator.html  van de Ideeëngenerator is het financieringsinstrument geëvalueerd. Uit deze evaluatie 

zijn veranderingen voortgekomen. NWO zal in deze tweede ronde 

• van aanvragen bekijken of zij passen binnen het NWA-programma. 

• de NWA-routes in vijf clusters bundelen om aanvragen wel interdisciplinair, maar ook beter vergelijkbaar te kunnen 

beoordelen. 

• het beschikbare budget over deze vijf clusters verdelen om spreiding te garanderen. 

• verbeteringen hanteren om de genderbalans in toekenningen te verbeteren. Zo is het taalgebruik in de calltekst 

genderneutraal, is er een ex-aequoregeling in het voordeel van vrouwen en is de beoordeling anoniem, ter voorkoming van 

onbewuste bias. 

 

Ook nieuw in deze ronde is dat aanvragers elkaar zullen beoordelen. NWO acht het van belang dat de procedure van de 

Ideeëngenerator kort en efficiënt is; des te eerder kunnen de projectleiders aan de slag. Immers, het gaat om aanvragen van budgettair 

beperkte omvang, waarvoor een bij NWO gebruikelijk beoordelingsproces veel tijdsinspanning en menskracht zou vergen. 

Tevens creëert gezamenlijke beoordeling onder aanvragers betrokkenheid bij het proces. Binnen de clusters van NWA-routes bestaat 

onder aanvragers waardevolle gebundelde expertise, die NWO op deze manier ten volle benut in het beoordelingsproces. 

Onderlinge beoordeling zoals in deze ronde is niet nieuw bij NWO, in het kader van vernieuwende methodes van beoordelen waarnaar 

NWO op zoek is. Een pilot bij het financieringsinstrument NWO Open Competitie ENW-XS – voor projecten met een eveneens relatief 

kleine omvang – heeft positieve ervaringen opgeleverd 

 

Wanneer 

• De deadline voor het indienen van aanvragen is 27 februari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

 

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

financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---

ideeengenerator-nwa-idg.html  

     

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/37-innovatieve-onderzoeksideeen-maken-stap-naar-de-dagelijkse-praktijk-met-ideeengenerator.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/07/37-innovatieve-onderzoeksideeen-maken-stap-naar-de-dagelijkse-praktijk-met-ideeengenerator.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Brainport Network gaat op in ENZuid (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Economisch Netwerk Zuid-Nederland, kortweg: ENZuid. Zo heet het nieuwe, strategische samenwerkingsverband van acht Zuid-

Nederlandse regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Ook Brainport Network gaat in ENZuid op. 

Nieuwsbericht Brainport Network: https://www.brainportnetwork.nl/nieuws/brainport-network-wordt-enzuid-in-2020/  

 

 

Trends in Europese clusters en hoe overheden clusters kunnen ondersteunen (9 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

In Europa zijn ongeveer 2.900 gespecialiseerde clusters gevestigd, aldus het rapport European Panorama of Clusters and 

Industrial Change. Deze zijn goed voor ongeveer 19% van de Europese banen en 22% van de Europese lonen. Het rapport beschrijft 

de thematiek en samenstelling van de clusters en de verbanden tussen clusters en industriële verandering/digitalisering, 

ondernemerschap, investeringen, innovatie en internationalisering. Een bijbehorend trendrapport gaat over de ontwikkelingen die zich 

in de clustervorming voordoen en hoe overheden gewenste ontwikkelingen kunnen ondersteunen. De publicaties worden aangevuld 

met drie prioritaire sectorrapporten over biofarmaceutische producten, de bouw en mobiliteitstechnologieën. 

Nieuwsbericht European Cluster Collaboration Platform: https://www.clustercollaboration.eu/news/trends-european-clusters-

results-2019-european-panorama-trends-and-priority  

Rapport Panorama: 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_european_panorama_of_clusters_and_industrial_change

_2019.pdf  

Trendrapport: 

https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/european_cluster_and_industrial_transformation_trends_report.

pdf  

Sectorrapport Biofarmaceutica: https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_priority_sector_report_-

_biopharmaceuticals.pdf  

 

 

Brabant: MIT-regeling gecontinueerd (6 januari 2020) 

Bron: Website Provincie Brabant https://www.brabant.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/overige-informatie-gedeputeerde-

staten/openbare-besluitenlijst-gedeputeerde-staten/download?qvi=1269986 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren en provincies versterken met de MKB innovatie 

stimulering topsectoren (MIT-regeling) innovatie in middelgrote en kleine bedrijven in de regio. Gedeputeerde Staten stellen 

voor om deze samenwerking in 2020 te continueren en daarvoor 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. In 2019 kregen 127 bedrijven 

in Brabant via de regeling in totaal zo’n 7 miljoen euro subsidie bij het ontwikkelen van nieuwe processen, producten en diensten 

 

Verder hebben GS bekendgemaakt voor 2020 € 3,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de regeling, die – zoals eerder al aangekondigd 

– op 7 april 2020 zal worden geopend voor haalbaarheidsprojecten en op 11 juni 2020 zal worden geopend voor R&D-

samenwerkingsprojecten. De uiterste indieningsdatum voor beide typen projecten is 10 september 2020. 

 

 

Beursgenoteerd KWS vestigt hoofdkantoor groenteveredeling in Wageningen (20 

december 2019) 

Bron: Website OostNL 

Het Duitse beursgenoteerde bedrijf KWS is één van de voornaamste veredelingsbedrijven ter wereld. KWS focust zicht op de 

veredeling, productie en verkoop van zaad voor mais, suikerbieten, granen, aardappel, koolzaad en zonnebloemen. KWS past 

geavanceerde veredelingsmethoden toe. 

https://www.brainportnetwork.nl/nieuws/brainport-network-wordt-enzuid-in-2020/
https://www.clustercollaboration.eu/news/trends-european-clusters-results-2019-european-panorama-trends-and-priority
https://www.clustercollaboration.eu/news/trends-european-clusters-results-2019-european-panorama-trends-and-priority
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_european_panorama_of_clusters_and_industrial_change_2019.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_european_panorama_of_clusters_and_industrial_change_2019.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/european_cluster_and_industrial_transformation_trends_report.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/european_cluster_and_industrial_transformation_trends_report.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_priority_sector_report_-_biopharmaceuticals.pdf
https://www.clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/eocic_priority_sector_report_-_biopharmaceuticals.pdf
https://www.brabant.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/overige-informatie-gedeputeerde-staten/openbare-besluitenlijst-gedeputeerde-staten/download?qvi=1269986
https://www.brabant.nl/bestuur/gedeputeerde-staten/overige-informatie-gedeputeerde-staten/openbare-besluitenlijst-gedeputeerde-staten/download?qvi=1269986
https://zoeken.vindsubsidies.nl/News/View/Aanvraagdata-MIT-2020-bekend-regeling-7-april-opnieuw-open-GRNLBP3!N36526?search=3f7b60e840c548edba4f8172365bb268&cip=10&bcr=MTI0Ng


 

 

 

 18 

 
De globale groentezaadmarkt is naar schatting ruim 5 miljard euro en groeit nog steeds. Belangrijke factor voor de sterk stijgende 

productie van groenten is toenemend bewustzijn voor gezonde, vitaminerijke voeding gepaard met een sterk groeiende 

wereldbevolking. 

 

KWS heeft zich ten doel gesteld de huidige portfolio verder te verbreden met de opzet van een Business Unit Vegetables. Daartoe is 

binnen KWS vanaf juli 2018 een plan ontwikkeld dat dit voorjaar is goed gekeurd.  De ambitie is over 10 tot 20 jaar tot de 

spelbepalende spelers in de wereld van groentezaden te behoren. Het plan van aanpak van KWS is gebaseerd op drie pijlers. De 

belangrijkste pijler is de opbouw vanaf scratch van nieuwe veredelings programmas in de belangrijkste gewassen in de belangrijkste 

markten. Een tweede pijler is de opbouw van een licentie netwerk. De derde pijler is het doen van zeer gerichte acquisities, waarbij met 

name de acquisitie dienst doet als platform om van daaruit in de betreffende markt door te bouwen. Onderdeel van het plan is de 

vestiging van KWS Vegetables B.V. in Wageningen.  

Nederland heeft van oudsher een sterke positie in de internationale groenteveredeling en Wageningen is wereldwijd toonaangevend in 

plant science. In juni 2019 koopt KWS Pop Vriend Seeds, wereldmarktleider in spinaziezaad, op. Dit bedrijf teelt diverse rassen en kan 

het gehele jaar spinazie leveren aan professionele afnemers. 

 

Oost NL en Invest in Holland ondersteunde KWS bij het zoeken naar een geschikte vestigingslocatie in Gelderland en introduceerde 

KWS in het netwerk. De komst van deze vestiging betekent voor de regio een investering van € 1.5 mln. en 20 arbeidsplaatsen. 
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EU R&D and innovation policy 

Europese bedrijven investeren meer in r&d, maar groei in VS en China is hoger (9 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Bedrijven in de Europese Unie hebben hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (r&d) voor het negende 

achtereenvolgende jaar verhoogd. Het tempo waarin dit gebeurt blijft echter onder het mondiale groeipercentage. In 2018 

investeerden bedrijven in de EU 4,7% meer in r&d, tegen 10,3 procent in de VS en 26,7 procent in China. Dat laat het 2019 Industrial 

Research and Development Scoreboard van de Europese Commissie (EC) zien. De groei in Europa wordt aangedreven door de 

automobiel-, gezondheids- en ict-sector. Op twitter reageert eurocommissaris Mariya Gabriel: “Goed om te zien dat EU-bedrijven hun 

investeringen in r&d met 4,7% verhogen, maar er is veel meer nodig in de wereldwijde race om technologisch leiderschap op het 

gebied van deep-tech en duurzaamheid!” 

Nieuwsbericht EC: https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-increase-

investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en  

Rapport EC: https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard-report-2019-dec-18_en  

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/eu-companies-continue-sluggish-rd-growth-trend  

Tweet Gabriel: https://twitter.com/GabrielMariya/status/1207267736981790721  

 

 

Wetenschaps- en technologieonderwijs voor het Europa van de 21e eeuw (9 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

De Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) heeft een discussienota 

gepubliceerd over ‘Wetenschaps- en technologieonderwijs voor het Europa van de 21ste eeuw’. De nota biedt inspiratie en oriëntatie 

over hoe universiteiten dit onderwijs in Europa ten goede kunnen veranderen. 

Nieuwsbericht CESAER: https://www.cesaer.org/news/s-and-t-education-for-21st-century-europe-425/  

Paper CESAER: https://www.cesaer.org/content/5-operations/2019/20191218-discussion-paper-st-education.pdf  

 

 

“Meer interne samenwerking nodig tussen EU en lidstaten inzake r&d met China” (9 

januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Op initiatief van Jean-Eric Pacquet, directeur-generaal DG Research & Innovation, werd op 18 december 2019 een High Level meeting 

georganiseerd over de r&d-samenwerking tussen enerzijds de Europese Unie en haar lidstaten en anderzijds China. Een artikel van 

EWI Vlaanderen beschrijft de problemen die aan de orde zijn. De EU en de lidstaten zijn het erover eens dat ze nauwer met elkaar 

moeten samenwerken als het gaat om de r&d-relatie met China. 

Nieuwsbericht EWI Vlaanderen: https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/eu-china-meer-interne-samenwerking-tussen-lidstaten-tav-

china  

 

 

VK: Naderende Brexit schept geen duidelijkheid samenwerking met EU in onderzoek (9 

januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

In zijn nieuwjaarstoespraak sprak premier Boris Johnson de ambitie uit om van het VK “de beste plaats op aarde voor 

geavanceerde wetenschap” te maken. Zijn regering besloot al om het wetenschapsbudget te verhogen en het visasysteem voor 

buitenlandse wetenschappers te versoepelen. Een artikel van Science|Business vreest dat de brexit, die eind deze maand defini tief zou 

moeten worden, weinig duidelijkheid zal scheppen over de wetenschappelijke samenwerking met de EU. Dit geldt trouwens ook voor 

onderwerpen als interne en externe veiligheidssamenwerking, gegevensbescherming en -deling, luchtvaart, energie en mobiliteit. 

Nieuwjaarstoespraak Johnson: https://www.youtube.com/watch?v=M2AM2rxkNK4  

Nieuwsbericht Britse overheid: https://www.gov.uk/government/news/global-britain-to-attract-more-top-scientists-with-fast-tracked-

entry  

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/uk-drops-pledge-new-innovation-funding-body  

 

 

https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-increase-investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-increase-investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard-report-2019-dec-18_en
https://sciencebusiness.net/news/eu-companies-continue-sluggish-rd-growth-trend
https://twitter.com/GabrielMariya/status/1207267736981790721
https://www.cesaer.org/news/s-and-t-education-for-21st-century-europe-425/
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2019/20191218-discussion-paper-st-education.pdf
https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/eu-china-meer-interne-samenwerking-tussen-lidstaten-tav-china
https://www.ewi-vlaanderen.be/nieuws/eu-china-meer-interne-samenwerking-tussen-lidstaten-tav-china
https://www.youtube.com/watch?v=M2AM2rxkNK4
https://www.gov.uk/government/news/global-britain-to-attract-more-top-scientists-with-fast-tracked-entry
https://www.gov.uk/government/news/global-britain-to-attract-more-top-scientists-with-fast-tracked-entry
https://sciencebusiness.net/news/uk-drops-pledge-new-innovation-funding-body
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Impact ESIF op onderwijs, onderzoek en innovatie  (9 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 1, 2020 

 

Investeringen onder de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF) hebben een grote impact op onderwijs, onderzoek 

en innovatie. Dit blijkt uit het voortgangsrapport van de Europese Commissie over de implementatie van de ESIF over de 

periode 2014-2018.  

 

Bedrijven en onderzoekers samenbrengen  

De implementatie van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen hebben een grote  impact op onderzoek, innovatie en onderwijs. 

Dit concludeert de Commissie in het Strategic report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2019/esif_asr2019_en.pdf , waarin onderzoek is gedaan naar 

de resultaten van de ESIF in de periode 2014-2018. In deze periode is 42,6 miljard euro toegewezen aan onderzoek en innovatie; dit 

bedrag beslaat 10,9% van de totale toegewezen financiering van de ESIF begroting. Dit budget is geïnvesteerd in het bevorderen van 

samenwerking tussen bedrijven en onderzoekers, met als doel om nieuwe producten op de markt te brengen. Dit heeft er toe geleid dat 

20.000 onderzoekers nu met 30.000 bedrijven samenwerken.  

 

Onderwijs en training voor laagopgeleiden 

Het toegewezen ESIF budget voor onderwijs bedroeg 28,3 miljard euro in de periode 2014-2018. Dit komt neer op 6,1% van het totale 

toegewezen ESIF budget. Er is vooral veel aandacht besteed aan de ondersteuning voor laagopgeleiden. Zo hebben nu meer dan 3,4 

miljoen laagopgeleiden een diploma behaald en volgden meer dan 1,2 miljoen laagopgeleiden een opleiding of training ten tijde van het 

onderzoek. Daarnaast is er nog eens 36 miljard toegewezen aan het bevorderen van sociale inclusie, waarbij mensen geholpen 

werden hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren door o.a. het aanleren van de juiste vaardigheden.  

 

Het verduurzamen van het energieverbruik van huishoudens     

Tot slot heeft de ESIF een belangrijke rol gespeeld in het verduurzamen van Europa. Zo is er 169 miljard euro toegewezen aan 

klimaatacties in de periode 2014-2018. Dit is meer dan 20% van het totale toegewezen ESIF budget. Van dit budget is 31 miljard euro 

geïnvesteerd in het verduurzamen van het energieverbruik van 400.000 huishoudens. 

 

Context 

De Europese Structuur- en Investeringsfondsen bestaan uit vijf EU-financiering fondsen. Deze vijf fondsen hebben gezamenlijk een 

begroting van 454 miljard euro. Het rapport geeft een weergave van de implementatie van de ESIF door lidstaten in de eerste drie jaar 

van de 2014-2020 programma’s.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2019/esif_asr2019_en.pdf: Strategic 

report 2019 on the implementation of the European Structural and Investment 

Publicatie Commissie https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15239-2019-ADD-1/en/pdf: Annexes to the Strategic report 

2019 on the implementation of the European Structural and Investment 

 

 

New R&D commissioner aims to ‘revitalise’ European Research Area, for east and west 

(9 January 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 807, 9 January 2020 

In an interview Mariya Gabriel says her priorities include establishment of a European Knowledge Strategy, and reducing the 

east-west performance gap  

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2019/esif_asr2019_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Helft-van-ESIF-budget-voor-OI-toegewezen
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/asr2019/esif_asr2019_en.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15239-2019-ADD-1/en/pdf
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“I believe in the force of small projects and concrete measures,” Gabriel said. Photo: European Commission 

 

The European Union’s new innovation chief wants to “revitalise” efforts to create a real single market for research, education 

and innovation, bridging the performance gap between eastern and western Europe. In an interview with Science|Business, 

Mariya Gabriel, the new commissioner for research, innovation, education culture and youth, laid out her plans for R&D policy 

in the next five years.  

 

Her long term goal: the establishment of a “European Knowledge Strategy” that would try to integrate policies for the movement of 

ideas, researchers and students around the EU. This would include a revamp of the European Research Area, a long-standing – but, 

critics say, minimally effective – EU effort to get research communities across the EU collaborating more easily. It would eventually also 

incorporate EU plans for a European Education Area, an emerging effort to coordinate education policies.   

 

Specific measures could include ensuring equal pay for eastern and western researchers moving around Europe under the Marie 

Sklowdowska Curie programme. She also aims to get busy implementing plans for measures that could boost east European 

participation in Horizon Europe – such as a “hop-on” provision in EU draft legislation last year that would let researchers from poorer EU 

member-states get funding to join existing west European research projects. She does not, however, plan to re-open negotiations on 

the legislation; rather, her scope for action will be affected by how much money is ultimately made available in EU budget negotiations 

this year. 

According to Gabriel, EU policy is often too focused on research and innovation, but education is also crucial. Progress on the 

Commission’s planned Green Deal, digitising the European economy and other challenges will be difficult to achieve without it, she 

said.   

 

In her European knowledge strategy, Gabriel said she also wants to “valorise” a fourth dimension in the triangle of knowledge: service 

to society. To that end the Commission will launch a communication campaign in schools to show students what scientists actually do 

and “stimulate” them to start a career in science. “Citizens need to know and be proud of what science and innovation does for Europe,” 

Gabriel said.  

 

More ‘inclusiveness’ 

Gabriel, a Bulgarian who was formerly the EU’s digital affairs commissioner, said she dreams of a “more inclusive Europe” and will start 

looking for new ways to reduce the performance gap between new and old member states.  

A large majority of the total funding under the EU’s research programme Horizon 2020 goes to projects in richer member states, while 

the 13 countries that joined the EU since 2004 get just 4.8 per cent. “Imagine how these figures are accepted in these member states,” 

she said, arguing this state of affairs must change in the new programme, Horizon Europe. 

Because researchers’ salaries are calculated based on a national coefficient, Horizon Europe grantees in poorer member states  are not 

happy to make less money than colleagues in north-west Europe. To solve that, the Commission will submit by the end of 2021 an 

analysis that will paint a “clear picture” of pay differences across member states.   

Until then, Gabriel wants all Marie Curie researchers in Horizon Europe to have the same salary in all member states. “This is 

completely new, but I have decided to do it,” she said. Gabriel has greater powers to accomplish these changes because, for the first 

time, her job merges research, innovation and education into one portfolio – giving her control over the Commission Directorates-

General that manage those activities. But accomplishing this will also require support from member states. “I hope words will become 

actions and I count on member states to support this measure.” Gabriel said. 

To add to her fight for more a more inclusive Europe, the commissioner also said she hopes universities will bring more women into 

their leadership. “There aren’t too many women at the decisional level,” Gabriel said. “[Women] have a potential that Europe cannot 

afford to ignore,” she added.  

 

Budget ‘mobilisation’ 

She already has some early signs of good will from the EU members. In November, just before she took up her new job, rumours 

started circulating in Brussels about a potential cut of €12 billion to Horizon Europe, from the €92.4 billion, seven-year budget 

originally proposed by the Commission. A few weeks later, after a panicked research and innovation community ramped up their lobby 

efforts across member states, the proposed cut was reduced to €3 billion.   
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Gabriel called narrowing the cut to €3 billion an “enormous achievement”, but “we have to remain mobilised until the last minute.” The 

deal is not yet signed off by all member states – and in fact, budget analysts say, there is a big risk the plans all unravel again during 

the coming year. The research budget is only a piece of the entire Commission budget pie, and negotiations on the ultimate size have 

gotten tangled in politics between those countries that are net contributors to the EU budget and those that are net beneficiaries.  

The Commission will continue to defend its proposed research budget, but Gabriel still hopes member states will ultimately support a 

higher sum, of €120 billion, proposed by the European Parliament. “It would be the best gift Europe could make for itself,” Gabriel said.  

 

 ‘Operational’ synergies 

She said that reducing the east-west innovation gap is a top priority. But it will not be done at the expense of excellence, which will 

remain the main evaluation principle in Horizon Europe. Gabriel excluded “pre-distribution of funds in national envelopes”. 

According to her, many member states have made “remarkable” progress in trying to prop up their national research and innovation 

systems with higher investments and policy reforms. But the EU can do more to help. Gabriel said countries must pick up the pace and 

accelerate their investments and reforms, while the Commission will help them “uncover their potential”. 

 

In Horizon Europe, the budget for widening – a set of measures meant to boost cooperation between researchers in poorer and richer 

member states – will be more than three times larger than it currently is under Horizon 2020, or €3 billion. Horizon Europe will also 

allow researchers in low-performing countries to join consortia in ongoing projects – the “hop-on” provisions – and will also benefit from 

administrative assistance before submitting their projects.  

 

The Commission has tried in the past to help poorer member states use money from structural funds to finance their research and 

innovation projects. A prime example was the “seal of excellence”, an attempt by the Commission to help researchers whose Horizon 

2020 applications were graded above the evaluation threshold, but which were not funded, to get money from structural funds.  

While well-intended, the seal never really had the impact the Commission hoped for. According to Gabriel, there are member states that 

are not even aware of it, and those who are were inhibited by the burdensome paperwork needed to obtain exemptions from EU state 

aid rules. “We need something that is operational,” she said.  

 

The new Commission plans to introduce an automatic exemption for projects with the seal of excellence and will work with regional 

authorities to make them aware of this possibility. “It will be important that at some point [regional authorities] really cooperate with 

researchers,” she said.  

Unlike her predecessors, who embarked on ambitious projects – Máire Geoghegan-Quinn wanted to establish the Innovation Union, 

while Carlos Moedas wanted to leave behind a European Innovation Council – Gabriel says she envisions a pragmatic approach 

focused on fine-tuning R&D policies and making them all work together, instead of coming up with something completely new. “I believe 

in the force of small projects and concrete measures,” she said.   

 

 

Uw feedback op de EU biodiversiteitsstrategie 2030 (6 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 1, 2020 

 
De Commissie vraagt uw mening over de Europese biodiversiteitstrategie voor 2030.  Op basis van de ingezonden feedback 

wil de Commissie haar ambities en doelstellingen voor de VN conventie over biodiversiteit baseren. De deadline om feedback 

te geven is 20 januari 2020.  

 

Biodiversiteitsstrategie voor 2030  

De Commissie vraagt belanghebbenden om hun mening over de roadmap voor de EU biodiversiteitsstrategie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307 voor 2030. U kunt tot en met 20 januari 2020 feedback 

geven. Deze biodiversiteitsstrategie zal de leidraad worden voor de positie van de EU tijdens de VN conventie over biodiversiteit in 

oktober 2020. De Commissie zal in 2021 concrete acties op het gebied van biodiversiteit presenteren.  

 

Context 

De EU biodiversiteitsstrategie 2030 zal integraal deel uitmaken van de Europese Green Deal https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-

betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld. De Raad heeft onlangs haar ambities uitgesproken 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/  om de Europese 

biodiversiteit te herstellen en te stimuleren, onder andere door het opschalen van onderzoek en innovatie op dit gebied.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/
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Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307: Safeguarding nature – EU 2030 

biodiversity strategy 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307: Roadmap EU Biodiversity 

Strategy to 2030 

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/: 

Biodiversity - Council adopts conclusions 

 

 

Geef uw mening over het nieuwe Actieplan Circulaire Economie (6 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 1, 2020 

 
U kunt feedback geven over de invulling van het Actieplan Circulaire Economie. De feedbackperiode is open tot en met 20 

januari. Doel van het beoogde actieplan is om de circulaire economie in Europa te bevorderen, om zo de industrie te 

versterken, klimaatverandering tegen te gaan en het milieu te beschermen. 

 

Een nieuw Actieplan Circulaire Economie 

Tot 20 januari 2020 kunt u feedback geven over de vorming van een nieuw Actieplan Circulaire Economie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en, dat medio maart 2020 verwacht wordt. Het doel van dit 

actieplan is de circulariteit in de Europese economie te vergroten, om Europa uiteindelijk klimaat-neutraal te maken. Met het actieplan 

wil de Commissie de industriële sector mobiliseren om waardeketens duurzamer te maken. Zo is het de bedoeling om de ontwikkeling 

en productie van duurzame producten te stimuleren, afval te verminderen en meer te investeren in onderzoek & innovatie. 

 

Context 

Het Actieplan Circulaire Economie maakt deel uit van de Green Deal https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Von-der-Leyen-Investering-OI-

essentieel-voor-Europese-Green-Deal. Het actieplan wordt in maart 2020 verwacht, tegelijkertijd met een nieuwe Europese industriële 

strategie. Naast de online consultatie wordt er ieder jaar een Circular Economy Stakeholder Conference georganiseerd, waaruit de 

Commissie input verzamelt om de Europese circulaire economie te bevorderen.  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en: Circular economy – new action 

plan to increase recycling and reuse of products in the EU 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-

regulation/initiative/12095/publication/6195437/attachment/090166e5caa1c6ae_en: Roadmap New Circular Economy Action Plan 

 

 

Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap gepubliceerd (20 december 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 52 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7908307
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Von-der-Leyen-Investering-OI-essentieel-voor-Europese-Green-Deal
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Von-der-Leyen-Investering-OI-essentieel-voor-Europese-Green-Deal
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-7907872_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/12095/publication/6195437/attachment/090166e5caa1c6ae_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/12095/publication/6195437/attachment/090166e5caa1c6ae_en
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De Kroatische regering heeft haar prioriteiten voor het voorzitterschap van de Raad van Europese Unie officieel gepubliceerd. 

Onder het motto ‘A Strong Europe in a World of Challenges’ zet ze onder meer in op het versterken van de Europese 

concurrentiepositie, meer en beter gebalanceerde mobiliteit van studenten en onderzoekers, leven lang leren en het 

ontwikkelen van vaardigheden. Ook ziet zij een leidersrol weggelegd voor Europa in de strijd tegen de klimaatverandering. 

 

Gebalanceerd, duurzaam en inclusief   

Onder het motto ‘A strong Europe in a world of challenges’ lanceerde Kroatië deze week officieel haar prioriteiten voor het aankomende 

voorzitterschap https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf. Hierbij zet het land in op vier 

hoofdpunten voor Europa, namelijk ontwikkeling, verbondenheid, veiligheid en wereldwijde invloed.  

Deze ontwikkeling moet gebalanceerd, duurzaam en inclusief zijn; meer aandacht voor een betere balans in mobiliteit van 

onderzoekers, maar ook voor de ontwikkeling van vaardigheden en leven lang leren. Verhoogde investeringen in onderzoek en 

innovatie moeten zowel een antwoord bieden aan maatschappelijke uitdagingen alsook de Europese concurrentiepositie versterken. 

Tot slot is er een gebalanceerde regionale ontwikkeling nodig die verschillen tussen lidstaten onderling terug moet brengen.  

 

Meer verbondenheid en leiderschap  

Volgens de Kroaten zal meer mobiliteit onder scholieren, studenten, maar ook leraren, onderzoekers en andere staf bijdragen aan de 

vorming van het Europees burgerschap. Ook wijzen ze specifiek op het belang van meer mobiliteit in de creatieve en culturele sector 

en het verkleinen van de digitale kloof. Cyberveiligheid, maar ook juridische en ethische kwesties rond AI en andere nieuwe 

technologieën staan opnieuw op de agenda. Daarnaast zien de Kroaten een leidersrol voor Europa weggelegd in de strijd tegen 

klimaatverandering en de implementatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. 

 

Context 

Kroatië zal op 1 januari voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden en neemt hierbij het stokje over 

van Finland. Eerder al kondigde de president van Kroatië de hoofdlijnen https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderzoek-en-innovatie-

belangrijk-voor-Kroatisch-voorzitterschap van het voorzitterschap aan.  

De Kroaten nemen het roer over aan het begin van een nieuwe Europese cyclus, met onder meer nieuwe programma’s, maar ook een 

nieuwe Europese Commissie en een aanstaand vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie. Tijdens het Kroatisch voorzitterschap 

zal er verder worden onderhandeld over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK), onder de Finnen kon nog geen akkoord worden 

gesloten. In hun prioriteiten geven de Kroaten aan zich te zullen inzetten voor zo spoedig mogelijke onderhandelingen. 

 

Meer informatie:  

Prioriteiten Kroatisch voorzitterschap https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf: A strong 

Europe in a world of challenges – Priorities of the Croatian Presidency of the Council of the European Union 

Website Kroatisch voorzitterschap https://eu2020.hr/:  

 

 

27 Europese koepels roepen Commissie op tot sterke SDG-strategie (20 december 

2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 52 

 
27 belangenorganisaties hebben in een brief aan Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen een oproep gedaan om de SDG-

strategie te versterken. De brief is ondertekend door leden van het EU high-level multi-stakeholder platform on SDGs. Er 

wordt opgeroepen tot het oprichten van een algemene overkoepelende Sustainable Europe 2030 strategie met een gerichte en 

tijdsgebonden aanpak. 

 

Oproep sterke SDG-strategie 

Er moet een overkoepelende Sustainable Europe 2030 strategie opgezet worden. Dit stellen 27 belangenorganisaties uit de EU high-

level multi-stakeholder platform on SDGs in een brief https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-

on_to_President_von_der_Leyen.pdf  aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De organisaties roepen de Commissie op een 

overkoepelende Sustainable Europe 2030 strategie en implementatieplan op te richten, ook in de context van het vernieuwde proces 

van het Europees Semester. Het idee voor een overkoepelende SDG-strategie wordt ondersteund door het Parlement 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_EN.html?redirect  en de Raad 

https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderzoek-en-innovatie-belangrijk-voor-Kroatisch-voorzitterschap
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderzoek-en-innovatie-belangrijk-voor-Kroatisch-voorzitterschap
https://eu2020.hr/Uploads/EUPDev/files/priorities-of-the-croatian-presidency.pdf
https://eu2020.hr/
https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-on_to_President_von_der_Leyen.pdf
https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-on_to_President_von_der_Leyen.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_EN.html?redirect
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https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf. Ze stellen voorop dat een geïntegreerde samenwerking op alle 

beleidsterreinen essentieel is om alle 17 SDGs vóór 2030 te behalen.  

 

Context 

De brief is ondertekend door leden van de EU high-level multi-stakeholder platform on SDGs, waaronder de European University 

Association (EUA), het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Het platform ondersteunt en adviseert 

de Commissie en betrokkenen bij de implementatie van de SDG’s op EU-niveau. Het mandaat van het platform verloopt eind 2019, 

daarom pleit de groep in de brief ook voor een verlenging, zodat het de EU en de lidstaten hier verder in kunnen ondersteunen. De 

Commissie zelf kondigde deze week in de context van de jaarlijkse groeianalyse nog aan dat de lidstaten binnen het Europees 

Semester zullen worden getoetst op het behalen van de SDG's. 

 

Meer informatie:  

Publicatie EU high-level multi-stakeholder platform on SDGs https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-

on_to_President_von_der_Leyen.pdf: Letter from the EU high-level multi-stakeholder platform on SDGs to President von der Leyen 

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf: Building a sustainable Europe by 2030 

Publicatie Parlement https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_EN.html?redirect: the Annual strategic report 

on the implementation and delivery of the SDG’s 

 

 

Commissie: ‘Europa heeft recordaantal investeringen nodig in O&I' (20 december 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 52 

 
Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie komend jaar, daarvoor is wel 

flexibiliteit in het Europees budget vereist. Dit staat in de jaarlijkse groeianalyse van de Europese Commissie. De Commissie 

wil de focus van haar jaarlijkse groeistrategie verleggen in lijn met de nieuwe prioriteiten van de Commissie, namelijk 

duurzaamheid. Ook integreert de Commissie voor het eerst de SDG’s in het Europees Semester. 

 

Record aan investeringen nodig   

Europa zal recordaantallen investeringen moeten doen in baanbrekend onderzoek & innovatie (O&I). De Europese Commissie stelt in 

een persbericht https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6770  over haar jaarlijkse groeistrategie van 2020 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf  dat de flexibiliteit van het 

volgende Meerjarig Financieel Kader moet worden gebruikt om te investeren in terreinen met het meeste potentieel, zoals het 

bestrijden van klimaatverandering of baanbrekende innovatie. Verder belicht de Commissie het belang van een toekomstgerichte O&I-

strategie voor het bereiken van een hogere productiviteit. 

 

Geen innovatie zonder onderwijs 

Zonder verreikende investeringen in onderwijs en de ontwikkeling van vaardigheden kan er echter geen hogere productiviteit en 

innovatie worden behaald, aldus de Commissie. In uitgaventoetsingen van de belastinginkomsten van de lidstaten is het belangrijk dat 

beleidsterreinen die groei op de lange termijn stimuleren, zoals onderwijs, worden geprioriteerd. Daarnaast wordt er in de groeianalyse 

aandacht gevraagd voor het omkeren van de trend waarbij leerlingen steeds slechter presteren op het gebied van lees- reken- en 

wetenschappelijke vaardigheden. 

 

SDG’s & Europees Semester 

De Commissie heeft aangekondigd dat lidstaten binnen het Europees Semester zullen worden getoetst op het behalen van 

de Sustainable Development Goals (SDG’s). De Commissie wil lidstaten begeleiden bij het investeringen en structurele hervormingen 

voor een duurzamer economisch model. 

 

Context 

De jaarlijkse groeianalyse maakt deel uit van het Europees Semester https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester, 

een jaarlijkse cyclus waarin de Commissie prioriteiten voor de coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten 

voorstelt aan de Europese Raad. Dit is het eerste Europees Semester onder het mandaat van de nieuwe Commissie. In het voorjaar 

zal de Commissie landspecifieke aanbevelingen doen voor de implementatie van de aanbevelingen in de jaarlijkse groeianalyse. 

Nederland krijgt al jaren achter elkaar te horen dat zij te weinig investeert in onderzoek en menselijk kapitaal.  

https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-on_to_President_von_der_Leyen.pdf
https://eua.eu/images/site1/team/EU_SDG_MSP_letter_for_sign-on_to_President_von_der_Leyen.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/41693/se-st14835-en19.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0220_EN.html?redirect
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6770
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester


 

 

 

 26 

 

Meer informatie: 

Persbericht https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_6770: Najaarspakket Europees Semester: Een economie 

creëren die werkt voor de mensen en de planeet 

Publicatie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf : Annual 

Sustainable Growth Strategy 2020 

 

 

Europa investeert meer, maar niet genoeg in O&O (20 december 2019) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 52 

 
Europese bedrijven investeerden in 2018-2019 weer meer in onderzoek en ontwikkeling (O&O), volgens de ‘EU Industrial R&D 

Scoreboard’. Wel loopt Europa achter op landen als de VS en China. Eurocommissaris Gabriel geeft aan dat er met name 

meer moet worden gedaan op het gebied van duurzame investeringen.  

 

Europese investeringen O&O nemen toe 

Europese bedrijven hebben voor het negende jaar op rij weer meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O). Dit blijkt uit het 

jaarlijkse ‘EU Industrial R&D Scoreboard’ https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF waarin de Commissie een overzicht geeft van investeringen in industriële O&O in het fiscale 

jaar 2018-2019. Europese bedrijven investeerden 4,7% meer in O&O, maar blijven hierbij wel achter op de wereldwijde gemiddelde 

toename van 8,9%. De groei wordt gedomineerd door de Verenigde Staten (10,3%) en China (26,7%). De groei in Europa werd 

vooral aangevoerd door de automobiel-, gezondheids- en ICT-sector. 

 

Meer investeringen nodig voor de groene transitie 

Mariya Gabriel, de nieuwe eurocommissaris verantwoordelijk voor onderzoek reageerde op het rapport dat de inzet verdubbeld moet 

worden als de EU koploper wil worden op het gebied van de transitie naar een klimaat-neutrale economie. Het rapport benadrukt de 

belangrijke rol van industriële O&O om de sustainable development goals (SDG’s) te behalen en wijst onder andere kunstmatige 

intelligentie, nanotechnologie en schonere energieopwekking en -opslag aan als technieken die kunnen bijdragen aan het behalen van 

klimaatdoelstellingen. 

 

Matige groei in Nederland 

Nederland is het vierde EU-land waar de meeste bedrijven met de hoogste O&O investeringen gevestigd zijn, na Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De 39 in Nederland gevestigde bedrijven die in beschouwing zijn genomen lieten een beneden-

gemiddelde groei van 2,7% in O&O investeringen zien. Dit is wel een toename in vergelijking tot vorig jaar: toen was het slechts 0,6%. 

 

Context 

De Industrial R&D Investment Scoreboard wordt jaarlijks samengesteld door de Europese Commissie, waarin zij de investeringstrends 

analyseert van 2500 bedrijven wereldwijd die het meest besteden aan O&O. Er wordt ook een overzicht gegeven van de top 1000 

Europese bedrijven die meer dan €8 miljoen euro investeren in O&O. Hiermee brengt de Commissie in kaart hoe de Europese O&O 

sector zich verhoudt tot bedrijven wereldwijd. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-

increase-investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en: 2019 Industrial Research and Development Scoreboard: EU 

companies increase investment amidst stiff global competition 

Publicatie Commissie https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF  The 2019 EU industrial R&D investment scoreboard 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_19_6770
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europese-bedrijven-blijven-toenemend-investeren-OO
https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-increase-investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/2019-industrial-research-and-development-scoreboard-eu-companies-increase-investment-amidst-stiff-global-competition-2019-dec-18_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bcbeb233-216c-11ea-95ab-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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National R&D and innovation policy news 

 

Nieuwe toestemmingsvereiste bij instellen numerus fixus (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

De Tweede Kamer heeft op 19 december 2019 de wet Taal en Toegankelijkheid van het hoger onderwijs aangenomen. Deze 

moet de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs voor Nederlandse studenten waarborgen en tegelijkertijd de instroom van 

internationale studenten helpen beheersen. De wet regelt ook dat de minister toestemming moet geven aan een instelling om een 

numerus fixus op een opleiding in te voeren. 

Nieuwsbericht FME: https://www.fme.nl/nl/nieuws/nieuwe-toestemmingsvereiste-instellen-numerus-fixus  

 

 

Manifest Nano4Society 2030 gelanceerd (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Twee organisaties uit de sector nanotechnologie, MinacNed en NanoNextNL, hebben een manifest Nano4Society opgesteld. 

Hierin zetten ze uiteen wat nanotechnologie kan betekenen voor de maatschappij, binnen actuele domeinen als gezondheid, veiligheid, 

duurzame energie, landbouw en voeding. Er zijn wel overheidsinvesteringen nodig wil Nederland met nanotechnologie impact creëren. 

Eén van de auteurs van het manifest is AWTI-raadslid Dave Blank. 

Nieuwsbericht Holland High Tech: https://www.hollandhightech.nl/news/manifest-nano4society-2030-gelanceerd  

Manifest: https://www.nanonextnl.nl/wp-content/uploads/nano4society-visiedoc.pdf  

 

 

TO2 presenteert eerste jaarlijkse impactrapportage (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

De TO2-instellingen – TNO, WUR, Deltares, NLR en MARIN – hebben een Impactrapportage 2019 gepubliceerd. Hierin laten ze, aan 

de hand van voorbeelden, zien hoe hun innovatieve oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst 

voor Nederland 

Publicatie TO2: https://www.to2-federatie.nl/upload_mm/e/e/2/eafe18aa-e224-4599-b82a-

453c39e7ddeb_TO2_Morrow_ImpactRapportage_2019.pdf  

 

 

Presentatie AWTI-advies en symposium: De rol van wetenschap, technologie en 

innovatie in maatschappelijke transities traag (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

De AWTI organiseert op vrijdag 7 februari een symposium met als onderwerp de rol van wetenschap, technologie en innovatie in 

maatschappelijke transities. Tijdens het symposium presenteert de AWTI een advies dat de raad over dit onderwerp heeft opgesteld. 

Wetenschap, technologie en innovatie spelen een cruciale rol in maatschappelijke transities. Maar wat ze bijdragen wordt zowel 

overschat als onderbenut. Hoe kan de rol van wetenschap, technologie en innovatie verbeterd worden? 

Nieuwsbericht AWTI: https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/presentatie-awti-advies-en-symposium-de-rol-van-wetenschap-

technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities  

 

 

Elf publiek-private onderzoeksprojecten van start via KIEM (9 januari 2020) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-start-via-

kiem.html  

NWO heeft elf projecten gehonoreerd in het programma KIEM (Kennis Innovatie Mapping) binnen het ENW-PPS fonds. De 

onderwerpen variëren van onderzoek naar kleine eiwitten voor kankervaccins tot hulpstoffen voor het tegengaan van watervervui ling 

met pesticiden. Met een KIEM-beurs van €20.000-€50.000 kunnen onderzoekers een samenwerkingsverband opzetten tussen 

kennisinstellingen en private partijen. 

De projecten dragen bij aan de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 van de topsectoren Agri & Food, Chemie, Energie, HTSM of 

ICT. De volgende consortia, waaronder een project van de WUR,  hebben financiering ontvangen (op alfabetische volgorde van de 

hoofdaanvrager): 

Objectieve waarneming van teamdynamiek en communicatie met behulp van sensor-based social analytics 

Dr. Martin Atzmueller, dr. Travis Wiltshire, beiden UvT Consortiumpartner: Bricklayers 

 

Het produceren van meer natuurlijke zoetstoffen met minder calorieën 

Dr. Luisa Bortesi, UM Consortiumpartner: Lommerse Breeding BV 

 

https://www.fme.nl/nl/nieuws/nieuwe-toestemmingsvereiste-instellen-numerus-fixus
https://www.hollandhightech.nl/news/manifest-nano4society-2030-gelanceerd
https://www.nanonextnl.nl/wp-content/uploads/nano4society-visiedoc.pdf
https://www.to2-federatie.nl/upload_mm/e/e/2/eafe18aa-e224-4599-b82a-453c39e7ddeb_TO2_Morrow_ImpactRapportage_2019.pdf
https://www.to2-federatie.nl/upload_mm/e/e/2/eafe18aa-e224-4599-b82a-453c39e7ddeb_TO2_Morrow_ImpactRapportage_2019.pdf
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/presentatie-awti-advies-en-symposium-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/presentatie-awti-advies-en-symposium-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-start-via-kiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-start-via-kiem.html
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Hulpstoffen voor het tegengaan van watervervuiling met pesticiden 

Prof.dr. Daniel Bonn, UvA. Consortiumpartner: GreenA B.V. - Amsterdam 

 

Waarde uit afval: van oude plastics naar nieuwe bouwstenen 

Prof.dr. Pieter Bruijnincx, UU Consortiumpartner: CiorC 

 

Micro de Laval nozzle 

Prof.dr. Han Gardeniers, UT Consortiumpartner: MassSpecpecD BV, Enschede 

 

Controle over temperatuur op de (sub)micrometerschaal 

Dr. Robin Geitenbeek, prof.dr.ir. Bert Weckhuysen, beiden UU Consortiumpartner: DENSsolutions B.V. 

 

Nanobodies om kanker vaccins te maken  

Dr. Joke den Haan, AUMC Consortiumpartner: QVQ 

 

Insecten als vismeel vervanger in aquacultuur feed: Een veilige en duurzame mogelijkheid voor de toekomst? 

Dr. Olga Haenen HAS, dr. Johan Schrama, WUR 

In insectenmeel, een duurzaam alternatief voor vismeel in aquacultuurvoer, kunnen diverse schadelijke bacteriën aanwezig zijn. Hier 

wordt de overdracht onderzocht van deze bacteriën via insectenmeel in voer aan kweekgarnalen en of toevoeging van kruiden de 

gezondheid van garnalen positief beïnvloedt. Vibrio spp., aquacultuur ziektekiemen, worden ingezet. De gezondheid van de garnalen 

wordt getest door het meten van het gedrag, overleving, groei en de bacterieflora. Tevens worden er toekomstscenario’s geschetst en 

doorgerekend voor de aquacultuursector om grip te krijgen waarom insect-houdend voer tot nu toe niet méér wordt gebruikt. De kennis 

uit dit project wordt gedeeld met de partners, de sector, de overheid en derden middels een symposium en een artikel. 

Consortiumpartner: NGN – New Generation Nutrition 

 

Multi-component werkstoffen voor volgende generatie energiewinningssystemen 

Dr. ir. Matteo Pini, TUD Consortiumpartner: Asimptote BV 

 

Verbeter de schimmelfabriek! 

Dr. Arthur Ram, LEI Consortiumpartner: Dutch DNA Biotech BV 

 

Een nieuwe stap naar een medicijn tegen de ziekte van Parkinson 

Prof.dr. Floris Rutjes RU, dr. Samantha Hughes HAN Consortiumpartner: COILED Therapeutics BV 

 

Voor meer informatie over de projecten: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-

start-via-kiem.html  

 

 

Venture Challenge: Coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences (9 

januari 2020) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/venture-challenge-coaching-voor-ondernemende-

onderzoekers-in-life-sciences.html  

Om startende ondernemers in de life sciences te helpen hun dienst of product naar de markt te brengen, komt NWO met een 

nieuw instrument: de Venture Challenge. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het 

opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase. 

Vaak hebben ondernemende onderzoekers niet de ervaring en kennis die nodig is om een commerciële organisatie op te zetten en te 

komen tot een marktrijp product. Voor private investeerders en ervaren ondernemers is het in de opstartfase meestal nog te vroeg om 

in te stappen, bijvoorbeeld omdat de businesscase voor hen nog niet voldoende duidelijk is. De Venture Challenge helpt daarbi j, door 

samen met de onderzoekers een goed doordachte businesscase te ontwikkelen. Die helpt bij het aanvragen van financiering en om 

uiteindelijk de vinding naar de markt te brengen. 

 

Bootcamps en coachingsessies 

De Venture Challenge richt zich op teams van drie tot vijf personen die van plan zijn vanuit een nieuwe start-up een product of dienst 

op het gebied van life sciences & health naar de markt te brengen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe 

technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek.  

Het programma, dat twee keer per jaar wordt opengesteld voor vijf of zes teams, bestaat uit twee driedaagse bootcamps en 

regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches aan het opzetten of aanscherpen 

van hun businesscase. De begeleiding kan eventueel worden uitgebreid met experts en ondernemers uit de life sciences. Het gehele 

traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury, bestaande uit onder meer ervaren 

ondernemers en investeerders. 

 

Topsector Life Sciences & Health 

De Venture Challenge is een instrument van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de uitvoering heeft uitbesteed aan 

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Hoewel het instrument bij NWO nieuw is, bestaat het al langer: tot en met 

2019 werd het programma uitgevoerd door de topsector Life Sciences & Health (Health-Holland). Met ingang van 2020 neemt NWO de 

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-start-via-kiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/elf-publiek-private-onderzoeksprojecten-van-start-via-kiem.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/venture-challenge-coaching-voor-ondernemende-onderzoekers-in-life-sciences.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/venture-challenge-coaching-voor-ondernemende-onderzoekers-in-life-sciences.html
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organisatie op zich, waarbij het de bedoeling is zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vorige edities van de Venture Challenge. Op de 

website LifeSciences@Work  is meer te lezen over de geschiedenis en achtergrond van de Venture Challenge. 

 

Aanmelden vanaf 21 januari 

Alle informatie over de Venture Challenge bij NWO is te vinden op de programmapagina op onze website 

https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/venture_challenge/index.html . Vanaf 21 januari kunnen kandidaten zich 

aanmelden voor de voorjaarsronde, die in april van start gaat. De deadline voor inschrijving is 25 februari; uiterlijk 6 apri l wordt 

vervolgens bekendgemaakt welke start-ups zijn geselecteerd voor deze ronde. 

 

 

Internationale wetenschappers presenteren samen masterplan voor insectenherstel (6 

januari 2020) 

Bron: Website KNAW https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/internationale-wetenschappers-presenteren-samen-masterplan-voor-

insectenherstel  

Het is geen geheim meer dat vele insecten problemen hebben. Maar daar valt iets aan te doen, volgens ruim 70 

wetenschappers uit 21 landen. Hun ‘road map’ voor insectenbehoud en -herstel staat deze week in het tijdschrift Nature 

Ecology & Evolution. Met veel tips voor goede voornemens voor dit jaar tot aan lange-termijnoplossingen wereldwijd. 

 
Het doel is om snel met ‘insectenherstel’ te starten, zegt initiatiefnemer en hoogleraar Jeff Harvey van het Nederlands Instituut voor 

Ecologie (NIOO-KNAW) en de Vrije Universiteit Amsterdam. Overal ter wereld nemen de bewijzen toe dat insectensoorten te li jden 

hebben van verschillende soorten stress door menselijk toedoen: het verlies en de versnippering van leefgebied, vervuiling, invasieve 

soorten, klimaatverandering en overmatig oogsten. 'Als wetenschappers willen we alle kennis beschikbaar stellen, zodat dit samen met 

beheerders, beleidsmakers en alle andere betrokkenen in actie kan worden omgezet. ' 

 

Van roofdier tot bestuiver 

'Het nieuwe is, dat we strategisch denken,' legt Harvey uit. De ‘road map’ leidt niet alleen naar insectvriendelijke doelen op de korte, 

maar ook op de onmisbare lange termijn. Meer dan 70 experts uit alle werelddelen bundelden hun krachten, zoals schrijver Dave 

Goulson (Een verhaal met een angel) en onderzoeker Hans de Kroon die betrokken was bij de bekende studie over de enorme 

achteruitgang bij insecten net over de grens. 

Met onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud Universiteit, 

Naturalis, de Vlinderstichting en Wageningen University & Research is Nederland zeer goed vertegenwoordigd. 

Zowel het aantal als de diversiteit en de biomassa staan vaak onder druk bij insecten. En dat geldt voor insecten met allerlei rollen: van 

roofdier(tje) tot bestuiver. De wetenschappers stellen dat 'insecten van vitaal belang zijn voor een grote verzameling aan diensten van 

de natuur, waarvan sommige onmisbaar zijn voor de voedselproductie en de veiligheid. Zoals het bestrijden van ziekten en plagen.' 

 

Actie 

Een aantal acties kan al meteen van start gaan – zonder eerst op nieuwe kennis te wachten – en die zijn sowieso voor meer doelen 

goed dan alleen het herstel van een enkele insectensoort. Daarnaast is het hard nodig om prioriteiten te stellen: welke soorten, 

gebieden en problemen verdienen onze aandacht het meest? 

Op de middellange termijn zijn er experimenten nodig om duidelijk te krijgen welke stressfactoren wat precies veroorzaken. En om de 

kennis in gebieden te vergroten, waar tot nu toe weinig tot niets van bekend is. 'Parallel daaraan kunnen gerichte zoektochten in 

collecties van musea bijvoorbeeld belangrijke gaten in onze kennis oplossen, zoals over de biodiversiteit van insecten in het verleden. ' 

Lange-termijnacties tenslotte, zijn het aangaan van publiek-private samenwerking en het creëren van duurzame 

financieringsmogelijkheden: om het blijvende herstel en de inrichting van leefgebied voor insecten te regelen. Gecombineerd met een 

internationaal monitoringsprogramma waarbij mensen allemaal dezelfde methode gebruiken en dat gedurende langere tijd. 'Op die 

manier kunnen we eindelijk goed vergelijken hoe het met de insecten wereldwijd gaat.' 

 

Echt herstel 

https://www.lifesciencesatwork.nl/lsw-venture-challenge/
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/venture_challenge/index.html
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/internationale-wetenschappers-presenteren-samen-masterplan-voor-insectenherstel
https://www.knaw.nl/nl/actueel/nieuws/internationale-wetenschappers-presenteren-samen-masterplan-voor-insectenherstel
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De uitgebreide groep wetenschappelijke experts benadrukt dat de achteruitgang van insecten een serieuze bedreiging vormt, waar de 

maatschappij niet langer de ogen voor kan sluiten. Harvey: 'Het belangrijkste is nu, dat we hopen dat mensen zoals gebiedsbeheerders 

en andere eindgebruikers dit masterplan kunnen gebruiken in de praktijk. Zodat insectenherstel bijvoorbeeld in landbouw, natuurbeheer 

en stedelijke ontwikkeling werkelijkheid wordt.' 
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Gobal innovation news 

Green New Deals voor de hele wereld? Stanford schetst de paden voor 143 landen (9 

januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Hoe kan de wereld 100 procent op duurzame energie draaien in 2050? In een wetenschappelijk artikel van One Earth schetsen 

onderzoekers van Stanford University de wegen die landen daartoe kunnen bewandelen. Daarbinnen bestaan nog tal van vrijheden, 

maar de hoofdconclusie is dat het kán en uiteindelijk nog goedkoper is ook dan doorgaan met fossiele energie. Phys.org vat de studie 

samen. Kernenergie is voor de transitie niet nodig. 

Artikel One Earth: https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(19)30225-8  

 

 

Clusters stimuleren de groei van de ‘oceaan’-economie (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Veel landen zien het potentieel van een duurzame, economische groei in de ‘blauwe’ economie. Denk aan offshore windenergie, 

toerisme, de kweek van schaal- en schelpdieren, visserij, autonome schepen en schone maritieme technologieën. Op 9 december 

organiseerden een aantal landen een webinar over hoe je de blauwe economie op gang moet brengen en kunt opschalen. 

Nieuwsbericht European Cluster Collaboration Platform: https://www.clustercollaboration.eu/news/clusters-growing-ocean-

economy  

Verslag webinar: https://www.youtube.com/watch?v=x3rDUQx0jRU  

 

 

Digitale innovatie concentreert zich in topsteden (9 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 9 januari 2020 

Digitale innovatie concentreert zich, meer dan andere technische ontwikkelingen, vooral in topsteden in de OESO-landen. De 

OESO laat in een rapport zien dat 64% van alle patentaanvragen aan het Europees Octrooibureau afkomstig was uit 10% van de 

steden in de periode 2010-2014. Wel is deze trend minder uitgesproken in Europa dan in landen als de VS en Japan. 

Nieuwsbericht Neth-ER: https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Digitale-innovatie-concentreert-zich-topsteden  

Rapport OESO: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f184732a-

en.pdf?expires=1578652556&id=id&accname=guest&checksum=A2E10E6AAFD36604A9DA3D9D4BB5987E  

 

 

  

https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(19)30225-8
https://www.clustercollaboration.eu/news/clusters-growing-ocean-economy
https://www.clustercollaboration.eu/news/clusters-growing-ocean-economy
https://www.youtube.com/watch?v=x3rDUQx0jRU
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Digitale-innovatie-concentreert-zich-topsteden
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f184732a-en.pdf?expires=1578652556&id=id&accname=guest&checksum=A2E10E6AAFD36604A9DA3D9D4BB5987E
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/f184732a-en.pdf?expires=1578652556&id=id&accname=guest&checksum=A2E10E6AAFD36604A9DA3D9D4BB5987E
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Wageningen University & Research  related Events 
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Events

Food for the Future: Accelerating the Protein Transition, Brussels 29 January 2020 

29 January 2020, Brussels, Belgium 

For a link to this event only, use the event permalink https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5DE3F348-

D335-4D25-E7E250AD53DDA2A9  

Meeting the globally growing demand for high-quality, protein-rich foods, that satisfy the need of a growing world population while 

considering environmental sustainability, adapted land-use practices and food security is a unique challenge.  

 

Food for the Future: Accelerating the Protein Transition  

a one-day interactive conference will bring together researchers, policymakers and industry experts to:  

• Showcase the PROTEIN2FOOD project results  

• Discuss the highlights and barriers of transitioning towards high-quality, protein-rich plant-based foods  

• Examine the policy implications for the future of protein-rich crops in Europe 

 

Further information 

• Website: https://www.protein2food.eu/  

 

 

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  

 

 

WaterCampus Business Café: Watertechnologie met Circulaire Producten, Leeuwarden, 

6 februari 2019 

Datum: 6 februari 

Tijd: 12:30 - 17:00 

Locatie: Agora 4, Leeuwarden 

In de transitie naar een circulaire economie is water cruciaal en onmisbaar. Ontwikkelaars van watertechnologie springen hier 

op in met producten die duurzaam leven en ondernemen mogelijk maken. Maar hoe circulair zijn deze producten zelf 

eigenlijk? En hoe kun je als technologieontwikkelaar circulariteit in je producten verankeren? 

 

Op donderdag 6 februari 2020 organiseert WaterCampus Leeuwarden, in samenwerking met Vereniging Circulair Friesland, Water  

Alliance en het Centre of Expertise Water Technology (CEW), een business café met als thema ‘Circulaire Producten in 

Watertechnologie’. 

N.B. Het aantal plaatsen voor dit Business Café is beperkt tot 50, vul het formulier onderaan deze pagina in om uzelf te verzekeren van 

een plek. 

 

Programma 

12:30 uur Inloop  

13:00 uur Welkomstwoord  

13:15 uur Inspiratiesessie, Elwin de Vink, Hoofd Ontwerp, Donkergroen  

13:45 uur Miniworkshop: Circulair ondernemen en ontwerpen, Linda Louwissen, 

 Trainer Circulair Design, CircoNL  

15:00 uur Pauze  

15:15 uur Vervolg Miniworkshop Circulair ondernemen en ontwerpen  

https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5DE3F348-D335-4D25-E7E250AD53DDA2A9
https://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=5DE3F348-D335-4D25-E7E250AD53DDA2A9
https://www.protein2food.eu/
https://sciencebusiness.net/events/horizon-2050-towards-greener-smarter-world
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16:30 uur Transitieprogramma, van ontwerp naar produceren, Jacqueline Hofstede, 

 Directeur, Ynova Innovation Company  

17:00 uur Borrel 

 

Meer informatie vind je hier: https://www.cew.nl/evenement/watercampus-business-cafe-watertechnologie-met-circulaire-producten/  

 

 

Conference Synergy 2020 Changing Societies, Gooiland Hilversum, 6 februari 2020  

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

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

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

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

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

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

Synergy 2020 door o.a.: 

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

professionals van buiten de academische wereld 

• een eigen parallelsessie te organiseren en te hosten 

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

op de Synergy Award 2020 

 

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

https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/changing-societies-nwo-synergy-2020-volledig-programma-online.html  

 

 

Save the Date: AWTI-symposium en adviespresentatie: Versterk de rol van wetenschap, 

technologie en innovatie in maatschappelijke transities, Den Haag, 7 februari 2020 

Inloop vanaf 13.00, symposium van 13.30-16.30 in Den Haag. 

De Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) organiseert op 7 februari een symposium naar aanleiding 

van een advies dat de raad die dag publiceert. Centrale vraag: hoe kan de regering de bijdrage van wetenschap, technologie en 

innovatie aan maatschappelijke transities versterken? 

Nederland is een welvarend, competitief sterk land. Maar de manier waarop onze samenleving is ingericht is op termijn onhoudbaar en 

Nederland staat voor een reeks urgente maatschappelijke transities. Wetenschap, technologie en innovatie (WTI) kunnen hierin een 

belangrijke rol vervullen. Maar vooralsnog is hun bijdrage minder groot dan het zou kunnen zijn. Wat kan de regering hieraan doen? 

Meer informatie volgt in januari . Wij hopen van harte u te zien op 7 februari. Save the date! 

 

 

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  

 

 

https://www.cew.nl/evenement/watercampus-business-cafe-watertechnologie-met-circulaire-producten/
https://synergy-ssh.nl/
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/changing-societies-nwo-synergy-2020-volledig-programma-online.html
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Save the date: The ILSI Europe Annual Symposium 2020 will be held in Brussels 

(Belgium) the 2nd  April 2020 

The ILSI Europe Annual Symposium 2020 will be held in Brussels (Belgium) on 2nd April 2020. This year, the New ILSI Europe 

sheds light on nutrition, food safety and sustainability addressing the current and future challenges that our society will be facing.  

Themes in the spotlight include: 

• Sweetness  & sweeteners 

• Sustainable Food Systems 

• Microbiome & Microbiota 

 

Registrations will open in January 2020. Stay in the loop!  

 

Participate in the Next Generation Researchers Awards! 

The Annual Symposium spotlights will also be turned to the Early Career Scientists. The program of the symposium will consist of 3 

selected oral presentations. 

 

Abstract submission 

Please find instruction details and the submission link for your abstract here https://www.eventure-

online.com/eventure/login.form?A8f91626e-f846-4366-b7eb-c387bacafb27 . The deadline to submit abstracts is 10 February 2020. 

 

The categories are: 

• Nutrition award 

• Food Safety award 

• Sustainability award 

 

 

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 

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.  

 

 

https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?A8f91626e-f846-4366-b7eb-c387bacafb27
https://www.eventure-online.com/eventure/login.form?A8f91626e-f846-4366-b7eb-c387bacafb27
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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 

 

 

NWO national congress Life2020, Egmond aan Zee, 26-27 mei 2020 

Meer sprekers voor Life2020 bekend. Life biedt een interactief programma met presentaties van wetenschappelijk onderzoek, 

workshops en masterclasses, een Innovatie Beursvloer met demo’s van onderzoeksprojecten, sponsoren en 

samenwerkingsinitiatieven van onderzoekers en wetenschappers met het HBO. 

Lees de call for abstracts https://nwolife.nl/call-for-abstracts.php  en registreer je hier https://nwolife.nl/registreren.php. Abstracts 

kunnen worden ingediend voor 1 maart 2020 voor een mondelinge presentatie en voor 1 april 2020 voor een posterpresentatie. 

Life2020 vindt plaats op 26 en 27 Mei 2020 in Egmond aan Zee. 

 

Sprekers 

Edith Heard, professor in epigenetica en cellulair geheugen, zal als eerste keynote speaker het spits afbijten. Heard is tevens Director 

General van het European Molecular Biology Laboratory (EMBL), een intergouvernementele organisatie voor fundamentele 

levenswetenschappen. Tweede keynote spreker is Mark Huijbregts, hoogleraar Environmental Science van de Radboud Universiteit. 

De derde keynote spreker is John Duncan, neurowetenschapper aan de universiteit van Cambridge, winnaar van de Heinekenprijs 

2012 van de KNAW en schrijver van het populair wetenschappelijke boek 'How Intelligence Happens'. Andere gerenommeerde 

sprekers die hun medewerking al hebben toegezegd zijn de professoren Hans Clevers, Yvette van Kooyk (Spinozalaureaat 

2019)  Jack Pronk (Stevinlaureaat 2019), Tobias Kalenscher, Effie Apostolou, Cecilia Sahlgren en Eric van Nimwegen. 

Over Life 

 

Life is een uniek jaarlijks congres dat de levenswetenschappen in Nederland in de volle breedte en op alle schaalniveaus bestrijkt: van 

femtometer tot kilometer, van cel tot planeet. Life2020 staat voor kwalitatief hoogwaardige wetenschap, inspiratie, discussie, exploratie, 

verbinding, netwerkvorming en kennisbenutting. Bekijk voor een impressie de aftermovie en de foto’s van Life2019, de vorige editie, 

op www.nwolife.nl. 

 

NWO organiseert Life2020 samen met zo'n twintig onderzoekers uit het brede onderzoeksveld van de levenswetenschappen. Thema 

van Life2020 is 'Networks in Life'. 

 

 

 

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. 

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://nwolife.nl/call-for-abstracts.php
https://nwolife.nl/registreren.php
https://www.embl.de/aboutus/general_information/leadership/dg/index.html
https://www.ru.nl/personen/huijbregts-m/
https://www.neuroscience.cam.ac.uk/directory/profile.php?johnduncan
https://www.hubrecht.eu/research-groups/clevers-group/
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/spinozapremie/kooyk-yvette-van-2019.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/stevinpremie/pronk-jack-2019.html
http://www.neurosciences-duesseldorf.de/principal-investigators-and-junior-researchers/tobias-kalenscher.html
https://www.apostoloulab.com/
https://research.tue.nl/en/persons/cecilia-m-sahlgren
http://nimwegenlab.org/
http://www.nwolife.nl/
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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. 

 

 

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.  

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
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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://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 10 January 2020 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 (CLOSED)  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 (CLOSED)    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  

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 10 January 2020 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 COFUND Fosc-era 

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

cera.net.htm  

Deadline for submission of pre‐proposals: February 19th, 2020, 17:00 h (CET) 

Deadline for submission of full proposals: July 21st, 2020, 17:00 h (CET)  

https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-

9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf.  

 

The submission must be done online via https://ptoutline.eu/app/fosc  

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/  

ERA-NET Urban Accessibility and 

Connectivity https://jpi-

urbaneurope.eu/  

Submission deadline pre-proposals: March 17th, 2020 at 13.00 (CET)  

Submission deadline full proposals: September 22th, 2020 at 13.00 (CET) 

https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/ and  

https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2019/12/EN-UAC_Call_for_Proposals_8.0.pdf   

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/  

JPI-HDHL 

https://www.healthydietforhealthylife.e

u/index.php  

New call expected: Prevention of unhealthy weight gain and obesity during crucial 

phases throughout the lifespan (PREPHOBES) 

January 27, 2020  Publication of the call  

April 3, 2020  Submission deadline pre-proposals  

May 29, 2020  Communication selection pre-proposals  

July 10, 2020  Submission deadline full proposals  

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/pre-

announcement_PREPHOBES_FINAL.pdf and  

https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/112-slideshow-news/575-

new-call-expected-prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-

throughout-the-lifespan-prephobes  

European Innovation Partnerships  

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/en/www.foscera.net.htm
https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf
https://www.foscera.net/upload_mm/2/5/9/326ff289-3390-4edb-8c98-9b703b48adab_FOSC%20Call%202019_Call%20Document_v2_2019.12.23.pdf
https://ptoutline.eu/app/fosc
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/
https://jpi-urbaneurope.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/
https://jpi-urbaneurope.eu/calls/enuac/
https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2019/12/EN-UAC_Call_for_Proposals_8.0.pdf
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-oceans.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php
https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/pre-announcement_PREPHOBES_FINAL.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/pre-announcement_PREPHOBES_FINAL.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/112-slideshow-news/575-new-call-expected-prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-throughout-the-lifespan-prephobes
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/112-slideshow-news/575-new-call-expected-prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-throughout-the-lifespan-prephobes
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news-archive/112-slideshow-news/575-new-call-expected-prevention-of-unhealthy-weight-gain-and-obesity-during-crucial-phases-throughout-the-lifespan-prephobes
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Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 10 January 2020. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

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  

31-03-2020 Deadline INNOWWIDE Call 2 for Viability Assessment Projects – VAPs to be launched mid-end January 2020, 

closing date 31st March! https://innowwide.eu/news/innowwide-second-call-preannouncement/  

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 10 January 2020. Calls marked with NEW  are newly included in 

the list 

Deadline Call 

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-

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  

21-01-2020 Deadline voor Cooperation China-The Netherlands (CAS) (De Chinese Academy of Sciences (CAS) en 

NWO)  De deadline voor deze Call for Proposals is 21 januari 2020, 14:00 CET (NWO) / 21 januari 2020, 

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://innowwide.eu/news/innowwide-second-call-preannouncement/
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/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
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
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16:00 CST (CAS).   https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-

fund/cooperation-china-the-netherlands-cas/cooperation-china-the-netherlands-cas.html   en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/cooperation-

china-the-netherlands-cas---call-for-proposals/CAS-NWO+Call+for+Proposals+Green+Cities+26-11.pdf  

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 NEW: Sluiting oproep voor intentieverklaringen  Take-off WO fase 1 - haalbaarheidsstudies 

Intentieverklaringen kunnen van 6 januari tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur, worden ingediend via e-

mail. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-

en-resultaten/programmas/take-off  

11-02-2020 NEW: Sluiting oproep voor Intentieverklaringen  Take-off TO2 fase 1 - haalbaarheidsstudies 

Intentieverklaringen kunnen van 6 januari tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur, worden ingediend via e-

mail. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/take-off  

11-02-2020 NEW: Sluiting oproep Intentieverklaringen Take-off fase 2 - vroegefasefinanciering  Intentieverklaringen 

kunnen van 6 januari tot en met 11 februari 2020, 14.00 uur, worden ingediend via e-mail. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/take-off 

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  

28-02-2020 NEW: Deadline indiening Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator (NWA-IDG). De deadline 

voor het indienen van aanvragen is 27 februari 2020, om 14:00:00 uur CE(S)T. 

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

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

10-03-2020 NEW: Sluiting oproep voor volledige aanvragen Take-off WO fase 1 – haalbaarheidsstudies. De deadline 

voor het indienen van volledige aanvragen is 10 maart 2020, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen worden 

ingediend via ISAAC, het digitale aanvraagsysteem van NWO. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/take-off 

10-03-2020 NEW: Sluiting indiening volledige aanvragen  Take-off TO2 fase 1 – haalbaarheidsstudies. De deadline 

voor het indienen van volledige aanvragen is 10 maart 2020, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen worden 

ingediend via ISAAC, het digitale aanvraagsysteem van NWO. 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/take-off  

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/cooperation-china-the-netherlands-cas/cooperation-china-the-netherlands-cas.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/wotro/merian-fund/cooperation-china-the-netherlands-cas/cooperation-china-the-netherlands-cas.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/cooperation-china-the-netherlands-cas---call-for-proposals/CAS-NWO+Call+for+Proposals+Green+Cities+26-11.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/wotro/cooperation-china-the-netherlands-cas---call-for-proposals/CAS-NWO+Call+for+Proposals+Green+Cities+26-11.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.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.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nwa/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg/nationale-wetenschapsagenda---ideeengenerator-nwa-idg.html
https://www.nwo.nl/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.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71049.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
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10-03-2020 NEW: Sluiting indiening Volledige aanvragenTake-off fase 2 – vroegefasefinanciering. De deadline voor 

het indienen van volledige aanvragen is 10 maart 2020, 14.00 uur. Volledige aanvragen kunnen worden 

ingediend via ISAAC, het digitale aanvraagsysteem van NWO. https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-

2019-71055.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off.   

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  

Eind maart 2020 Voorziene deadline voor vooraanmeldingen NWA-call op het gebied van de Sustainable Development 

Goals. https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-nwa-call-op-het-gebied-van-de-

sustainable-development-goals.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-

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 

02-06-2020 NEW: Deadline DeepNL – Call for Tenure Track Candidates. De deadline voor het indienen van 

uitgewerkte aanvragen is 2 juni 2020, om 14:00 uur CE(S)T. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.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 

Doorlopende 

indiening tot 31-

12-2020 

NEW: Doorlopende indiening Open Technologieprogramma 2020 (NWO).  Het indienen van 

onderzoeksvoorstellen binnen het Open Technologieprogramma kan het hele jaar door. Indien de 

verwachting bestaat dat het subsidieplafond voor 31 december 2020 wordt bereikt, zal het tijdvak dat op dat 

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71055.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/take-off
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/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-nwa-call-op-het-gebied-van-de-sustainable-development-goals.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/12/vooraankondiging-nwa-call-op-het-gebied-van-de-sustainable-development-goals.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
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/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.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
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moment openstaat worden gesloten. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html.  

 

  

 

Regional calls  

This list is a selection of regional calls. The list was compiled on 19 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/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/open-technologieprogramma/open-technologieprogramma-2020.html
https://www.op-oost.eu/
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
https://op-oost.nl/Actueel/Nieuwsberichten/35,5-miljoen-voor-Innovatie-en-slimme-CO2-reductie.html
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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

