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HORIZON 2020    

New call for  proposals 2020 for Joint Technology Initiative Fuel Cells and Hydrogen 

H2020-JTI-FCH-2020-1 (14 January 2020) 

Source: Website EC Funders & Tenders Portal  

The EC has published a new call for the Joint Technology Initiative (JTI) Fuel Cells and Hydrogen 2). This JTI aims to 

stimulate the development of fuel cells and production of hydrogen.   

For this H2020-JTI-FCH-2020-1 call there is a budget of  € 93 million available. The deadline for single-stage proposals is 21 April 

2020. The following topics are open:   

• FCH-01-1-2020: Development of hydrogen tanks for electric vehicle architectures; 

• FCH-01-2-2020: Durability-Lifetime of stacks for Heavy Duty trucks; 

• FCH-01-3-2020: Liquid Hydrogen on-board storage tanks; 

• FCH-01-4-2020: Standard Sized FC module for Heavy Duty applications; 

• FCH-01-5-2020: Demonstration of FC Coaches for regional passenger transport; 

• FCH-01-6-2020: Demonstration of liquid hydrogen as a fuel for segments of the waterborne sector; 

• FCH-01-7-2020: Extending the use cases for FC trains through innovative designs and streamlined administrative framework; 

• FCH-01-8-2020: Scale-up and demonstration of innovative hydrogen compressor technology for full-scale hydrogen refuelling 

station; 

• FCH-02-1-2020: Catalyst development for improved economic viability of LOHC technology; 

• FCH-02-2-2020: Highly efficient hydrogen production using solid oxide electrolysis integrated with renewable heat and power; 

• FCH-02-3-2020: Diagnostics and Control of SOE; 

• FCH-02-4-2020: Flexi-fuel stationary SOFC; 

• FCH-02-5-2020: Underground storage of renewable hydrogen in depleted gas fields and other geological stores; 

• FCH-02-6-2020: Electrolyser module for offshore production of renewable hydrogen; 

• FCH-02-7-2020: Cyclic testing of renewable hydrogen storage in a small salt cavern; 

• FCH-02-8-2020: Demonstration of large-scale co-electrolysis for the Industrial Power-to-X market; 

• FCH-02-9-2020: Fuel cell for prime power in data-centres; 

• FCH-03-1-2020: HT proton conducting ceramic materials for highly efficient and flexible operation; 

• FCH-03-2-2020: Decarbonising islands using renewable energies and hydrogen - H2 Islands; 

• FCH-04-1-2020: Overcoming technical and administrative barriers to deployment of multi-fuel hydrogen refuelling stations 

(HRS); 

• FCH-04-2-2020: PNR on hydrogen-based fuels solutions for passenger ships; 

• FCH-04-3-2020: Development of eco-design guidelines for FCH products; 

• FCH-04-4-2020: Development and validation of existing and novel recycling technologies for key FCH products; 

• FCH-04-5-2020: Guidelines for Life Cycle Sustainability Assessment (LCSA) of fuel cell and hydrogen systems. 

 

For more information: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;programCode=H2020;callCode=H2020-JTI-FCH-2020-1 

  

 

Call for transnational, collaborative, inter-/transdisciplinary research projects on ICT-

enabled agri-food systems (14 January 2020) 

The documents related to the joint call from the ERA-NET co-fund ICT-AGRI-FOOD are now available. This call addresses the 

challenge of transforming the European agri-food systems into sustainable, resilient, transparent and fair systems via digital 

technology solutions. The aim is to bring researchers and engineers together with actors from across the entire agri-food 

systems including farmers, SMEs, food processors, food retailers, consumers and the public sector. 

 

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. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=H2020;callCode=H2020-JTI-FCH-2020-1
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;programCode=H2020;callCode=H2020-JTI-FCH-2020-1
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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 

 

Pre-proposals must be sent before 3 March 2020.  

 

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

 

 

76 ERC grantees funded to bring frontier research to market (13 January 2020) 

Source: Website ERC News https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-third-round  

Seventy-six top researchers will receive ERC Proof of Concept grants of €150,000 each. This top-up funding is awarded to 

ERC grantees to explore the innovation potential of their scientific discoveries and bring the results of their frontier research 

closer to market. This final injection of €11.4 million pushes the total number of ERC Proof of Concept funded projects for 

2019 to 200. With the additional money researchers can, for example, investigate business opportunities, establish intellectual 

property rights or conduct technical validation for their frontier research findings.  

 

The recipients of these most recent grants will carry out a wide range of projects. One project based in Italy will develop a safer, 

tolerable and cheaper treatment alternative for patients with autoimmune conditions such as arthritis. In the UK, a researcher will 

establish a method to measure if autistic children are getting the intended benefits from the educational programs that are designed to 

help them. In Ireland a scientist will work to increase the accuracy and lower the cost of optical sensors commonly used in 

manufacturing, healthcare and the evaluation of water and air quality. 

• List of Proof of Concept 2019 Round Three recipients: https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-

third-round-list-of-selected-researchers.pdf  

• Full details of highlighted funded projects: https://erc.europa.eu/news-events/magazine/PoC-2019-third-round-highlights  

 

This completes the third and final round of the 2019 ERC Proof of Concept grant competition. The overall budget of the 2019 

competition was €30 million. Overall last year 498 proposals were evaluated, with an average success rate of 40%. Two hundred  grants 

were awarded to researchers working in 22 countries: Austria 2, Belgium 8, Switzerland 13, Czechia 1, Germany 15, Denmark 3, 

Greece 2, Spain 16, Finland 8, France 18, Hungary 2, Ireland 6, Israel 10, Italy 20, Luxembourg 1, Netherlands 24, Portugal 4, 

Romania 2, Sweden 1, Slovenia 1, Turkey 1, UK 34. 

Previous ERC Proof of Concept Grants 2019 - results: round one https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-first-round, round two 

https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-second-round.  

 

Proof of Concept Grants  

Proof of Concept (PoC) grants, worth €150,000 each, aim to help researchers who are currently conducting or have recently conducted 

ERC funded research, to explore the commercial or societal potential of their ERC funded work. The grants can be used in various 

ways, for example to explore business opportunities, prepare patent applications or verify the practical viability of scientific concepts. 

Since the scheme started in 2011, over 1000 projects have received Proof of Concept funding. To further facilitate the transfer of 

knowledge gained from ERC funded research to the wider world in 2019 the ERC launched a “Virtual Venture Fair 

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/where-erc-funded-researchers-meet-investors ”. It aims to help generate connections 

between ERC PoC funded scientists and specialised investors who can locate necessary finance and support. 

ERC grantees can apply for funding in one of the three rounds of the yearly call: the deadlines for 2020 are 21 January, 23 April and 17 

September. For full information on applying for a PoC visit: https://erc.europa.eu/funding/proof-concept. 

 

 

 

  

https://ictagrifood.eu/node/40178
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-third-round
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-third-round-list-of-selected-researchers.pdf
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2019-PoC-third-round-list-of-selected-researchers.pdf
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/PoC-2019-third-round-highlights
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-first-round
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2019-second-round
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/where-erc-funded-researchers-meet-investors
https://erc.europa.eu/funding/proof-concept
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Horizon Europe 

Missies in 2020, de stand van zaken (14 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 2, 2020 

 
Met nog één jaar te gaan tot Horizon Europe van start gaat, is de voorbereiding van de missies in volle gang. Terwijl de 

mission boards werken aan hun advies over de inhoud van de missies, denken de Commissie en de lidstaten al na over de 

uitvoering. Daar is veel aan gelegen, want de missies draaien niet alleen om onderzoek, maar ook om bestuurlijke 

vernieuwing. Neth-ER zet de stand van zaken en verwachtingen voor 2020 voor u op een rij. 

 

Mission boards erg druk 

Een half jaar na de selectie van de leden, zijn de vijf mission boards druk met de uitwerking van de missies. In 2019 nam elke board 

deel aan de R&I Days en is daarnaast drie tot vijf keer samengekomen. In eerste instantie werden de boards gevraagd om tegen eind 

2019 conceptversies van hun missies te presenteren. Nadat deze planning te krap bleek, heeft de Commissie de boards nu verzocht 

om medio-2020 (mei/juni) één à twee missies af te ronden. Sommige boards lijken daarbij al concretere plannen te hebben dan 

anderen. Zo zou de board Climate-neutral and Smart Cities al verder gevorderd zijn, terwijl de board Healthy Oceans, Seas, Coastal 

and Inland Waters nog aan een brede ‘scoping exercise’ werkt. 

 

Van missie naar actie 

Zodra de missies zijn geformuleerd, kan de Commissie aan de slag met de implementatie. Als eerste stap zal de Commissie de missies 

“identificeren” in het strategisch plan, in samenspraak met de lidstaten. Ook moeten per missie doelen, budget, indicatoren en mijlpalen 

worden bepaald. Uitgangspunt hiervoor is het advies van de mission board, dat de Commissie zal moeten vertalen naar een juridische 

tekst voor het strategisch plan. Daarnaast zal de Commissie een conceptwerkprogramma opstellen met daarin een portfolio van 

speciale calls ter uitvoering van de missies. Het is ook nog mogelijk dat de calls verdeeld worden over de zes werkprogramma’s voor 

de clusters van pijler 2. De concepten zouden uiterlijk direct na de zomer afgerond moeten zijn, zodat de lidstaten nog op ti jd hun fiat 

kunnen geven. 

 

Burgerbetrokkenheid centraal, niet onderzoek 

De missies zijn de grootste vernieuwing in Horizon Europe, aldus Jean-Eric Paquet, directeur-generaal bij DG Research & Innovation 

(RTD). Het gaat om een nieuwe vorm van beleid maken https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Op-weg-naar-succesvolle-missies-een-

mission-possible, waarbij burgers centraal staan en “impact wordt bereikt die met het maatschappelijke uitdagingenbeleid tot nu toe 

nog grotendeels niet is gelukt: het realiseren van oplossingen voor urgente maatschappelijke problemen”. Op conferenties benadrukt 

Paquet vaak dat de uiteindelijke doelen hem minder interesseren dan het proces. Het streven is burgerbetrokkenheid, niet welke 

richting het onderzoek uiteindelijk inslaat. Elke mission board is dan ook gevraagd om alle lidstaten te bezoeken. In een later stadium 

kunnen de concrete onderzoeksdoelen gematcht worden aan de gewenste impact. 

 

Link met andere initiatieven 

De missies zullen hun weerklank vinden in andere programma’s. Zo zijn vier van de vijf missies aangemerkt als ‘Green Deal-missies’ 

en wordt de vijfde gelinkt aan een nieuw Europees actieplan voor kanker. Andere onderdelen van Horizon Europe kunnen ook 

bijdragen aan de missies, zoals de ERC, MSCA of de EIC, hoewel de vorm nog ongewis is. Voor de ERC is bijvoorbeeld uitgesloten 

dat er speciale missie-beurzen komen. Een optie is dat ERC-aspiranten vooraf worden ‘blootgesteld’ aan het bestaan van de missies, 

zodat ze uit zichzelf hieraan bij zouden willen dragen. Een andere mogelijkheid is om na afronding van een project te evalueren of het 

heeft bijgedragen aan een missie. Op deze manier is de reikwijdte van de missies groter dan het onderzoek dat specifiek door de 

missies gefinancierd wordt. 

 

 

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Vijf-Nederlanders-mission-boards-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Eerste-RI-Days-focus-op-duurzaamheid-en-creativiteit
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Op-weg-naar-succesvolle-missies-een-mission-possible
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Op-weg-naar-succesvolle-missies-een-mission-possible
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
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En na 2020? 

In 2021 gaan de missies van start en zullen de eerste onderzoeksprojecten beginnen. Nog onbeslist is of dit onder leiding van 

eventuele mission managers  zal gebeuren. Ook treden in 2021 de mission boards officieel aan. De huidige boards hebben immers de 

status van informele expertgroepen tot Horizon Europe van start gaat. Het is denkbaar dat sommige leden dat moment zullen 

gebruiken om uit te stappen, wat een nieuwe selectieprocedure in 2020 zou vereisen. Nadat de missies gestart zijn, zullen de mission 

boards advies blijven geven over onder meer implementatie en communicatie. Tenslotte zal de Commissie uiterlijk in 2023 een 

evaluatie van de missies presenteren. Op basis van die evaluatie wordt dan bepaald of de lopende missies zullen doorgaan en of er 

nieuwe bijkomen. Ook wordt dan besloten hoeveel geld er in 2024-2027 mag worden uitgegeven aan de missies, wat in de eerste drie 

jaar is vastgelegd op 10% van het jaarlijkse budget van pijler 2. 

 

Conclusie 

Dit jaar zullen mission boards, Commissie en de lidstaten hard moeten werken om de missies in 2021 van start te laten gaan. Daarbij 

moeten nog een aantal harde noten gekraakt worden, want zowel de inhoud van de missies als de uitvoering is nog onontgonnen 

terrein. In zekere zin lijkt de voorbereiding zelf op een missie-gedreven aanpak, waarbij men de onzekerheden op de koop toe neemt. 

DG RTD is er in ieder geval veel aan gelegen, want als de missies een succes zijn, kan het proces zelfs breder model staan voor de 

besluitvorming van de hele Commissie. 

 

Context 

De missies vormen een nieuw onderdeel van Horizon Europe. Het doel van de missie-gedreven aanpak is het vergroten van de impact 

van onderzoek op de samenleving. Er zijn vijf mission boards die zich bezighouden met kanker,  klimaatverandering, gezonde 

oceanen, bodemgezondheid & voedsel en klimaatneutrale steden. Er werken vijf Nederlanders mee in de mission boards. 

 

 

People, planet & prosperity staan centraal in oriëntaties op strategisch plan Horizon 

Europe (13 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 2, 2020 

 
De kernwoorden people, planet & prosperity moeten de richting bepalen voor pijler twee van Horizon Europe, zo valt te lezen 

in de definitieve oriëntaties op het strategisch plan. Met name de duurzaamheids- en de digitaliseringstransitie worden door 

de Commissie en een brede waaier aan belanghebbenden gezien als belangrijkste beleidsprioriteiten. De missies en 

partnerschappen zijn de voornaamste instrumenten waarmee de beleidsprioriteiten moeten worden behaald. 

 

People, planet, prosperity 

Mens, planeet, welvaart: deze kernwoorden zijn beoogd de richting aan te geven voor pijler twee van Horizon Europe, zo blijkt uit de 

definitieve versie van de oriëntaties 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations

-he-strategic-plan_122019.pdf  op het strategisch plan van het nieuwe Kaderprogramma. Aangezien in pijler twee de onderzoeks- en 

innovatieactiviteiten gericht op maatschappelijke impact zijn ondergebracht, zijn op concreter niveau ook de politieke prioriteiten van de 

zojuist gestarte Commissie richtinggevend, en dan met name de Green Deal en de digitale transitie. Deze prioriteiten moeten diverse 

maatschappelijke uitdagingen, zoals bevolkingsgroei, technologische verandering en verstedelijking omzetten in nieuwe kansen. Het is 

de bedoeling dat specifieke principes, bijvoorbeeld gendergelijkheid en open science-beleid, over de gehele breedte van pijler twee een 

belangrijke rol spelen, net als de sociale- en geesteswetenschappen.  

 

Complementaire beleidsinstrumenten 

Pijler twee van Horizon Europe zal bestaan uit een grote variëteit aan beleidsinstrumenten die er gezamenlijk voor moeten zorgen dat 

de prioriteiten behaald worden. Onder andere de missies gaan een grote rol spelen om gerichte, ambitieuze en meetbare doelen te 

bereiken. Daarnaast zijn net als in Horizon 2020 de partnerschappen weer essentieel om maatschappelijke impact te bereiken, hetzij in 

een versterkte rol. Aan een eerdere lijst met 44 partnerschappen zijn er in de definitieve versie vijf toegevoegd: One Health AMR, 

Geological Service for Europe, Sustainable, Smart and Inclusive Cities and Communities, Zero-emission Waterborne Transport en de 

nieuwe EIT-KIC voor cultuur. 

 

 

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Voorzitter-mission-board-kanker-treedt-af
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Een-missie-benadering-voor-meer-impact-van-KP9-hoe-werkt-dat
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Vijf-mission-board-voorzitters-n-Nederlander
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Vijf-Nederlanders-mission-boards-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-van-EIT-focus-op-regionale-impact-en-hoger-onderwijs-0
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Context 

De oriëntaties op het strategisch plan komen voort uit een intensief consultatieproces, dat vanaf de zomer van 2019 is begonnen. Er 

zijn twee consultaties geweest op basis waarvan de definitieve versie is opgesteld. Ook hebben de R&I Days van afgelopen oktober 

bijgedragen aan de huidige versie. Het uiteindelijke strategisch plan, waarvan nog niet bekend is wanneer het wordt gepubliceerd, 

vormt de grondslag voor pijler twee van Horizon Europe. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations

-he-strategic-plan_122019.pdf: Orientations towards the first Strategic Plan for Europe 

  

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-2e-versie-ori-ntatie-strategisch-plan-voor-Horizon-Europe-geopend
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Eerste-RI-Days-focus-op-duurzaamheid-en-creativiteit
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_orientations-he-strategic-plan_122019.pdf
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Other International subsidy news 
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National subsidy news  

Moving knowledge brokering in science forward (16 January 2020) 

Source: Website NWO https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/moving-knowledge-brokering-in-science-forward.html  

Lessons from the SURe programme meeting. Practitioners, researchers and policy makers are well aware of the contribution 

of research in adapting and developing policies and interventions. But for using research in decision-making, insights should be 

known, accessible and trusted. Here, the role of knowledge brokering is essential. An exchange meeting on 6 December 2019 of the 

Science for Using Research (SURe) programme was organised by NWO-WOTRO Science for Global Development to discuss insights 

from scientific research on this matter and to find out what (potentially) works in brokering knowledge to enhance the outcomes and 

potential impact of research for inclusive global development. 

More information: https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/moving-knowledge-brokering-in-science-forward.html  

 

 

NWO en universiteiten nemen maatregelen om druk op de wetenschap te verlagen  (14 

januari 2020) 

Bron: Website VSNU https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/555-nwo-en-universiteiten-nemen-maatregelen-om-druk-

op-de-wetenschap-te-verlagen.html  

De Nederlandse wetenschap behoort tot de wereldtop. Deze geweldige prestatie is te danken aan de dagelijkse inzet van 

onderzoekers. De keerzijde van deze medaille wordt wel steeds zichtbaarder. De aanhoudende groei van studentenaantallen, 

de daarbij achterblijvende publieke bekostiging en de competitie om onderzoeksfinanciering hebben gezorgd voor een 

enorme druk op de wetenschap. Op verzoek van minister Van Engelshoven 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/minister-vraagt-wetenschapscoalitie-plan-voor-verlaging-werkdruk  

(OCW) treffen de VSNU en NWO nu gezamenlijke maatregelen om de druk op de wetenschap te verlagen. Deze maatregelen 

zijn gericht op de korte en middellange termijn. Het op langere termijn oplossen van deze structurele knelpunten vereist extra 

middelen en meer continuïteit in de wetenschapsfinanciering vanuit de overheid. 

  

Wat een zeer robuust bouwwerk was, is nu een systeem geworden dat piept en kraakt. De werkdruk is hoog en het financieringsmodel 

werkt dit verder in de hand. Omdat de financieringsstromen zo vervlochten zijn geraakt, kan een oplossing ergens in het systeem een 

probleem elders veroorzaken of versterken. Deze situatie vereist dat NWO en de VSNU gezamenlijke en samenhangende maatregelen 

nemen om grote schokken en verschuivingen van knelpunten te voorkomen. Op korte termijn hebben deze voorgenomen maatregelen 

tot doel om de aanvraagdruk verder te verminderen en op middellange termijn om breder te kijken naar de kennis en kunde van 

wetenschappers. Eind januari 2020 verschijnt het advies van de commissie-Weckhuysen. Aan de hand daarvan zullen NWO en de 

samenwerkende universiteiten nader bepalen welke mogelijkheden er zijn om de balans tussen de eerste en tweede geldstroom te 

verbeteren. 

  

Maatregelen om de aanvraagdruk te reduceren en te beheersen 

Wetenschappers besteden veel tijd aan het schrijven van onderzoeksvoorstellen, maar hebben een kleine kans op succes. Tijd die ze 

hadden kunnen besteden aan het doen van onderzoek. De maatregelen die NWO, na een brede consultatie, eind 2017 invoerde om de 

aanvraagdruk te verminderen, hebben effect gehad. Sindsdien hebben zich wel nieuwe ontwikkelingen voorgedaan, zoals de invoering 

van de NWA. Daarbij konden veel aanvragen niet gehonoreerd worden. Aanvullende maatregelen zijn daarom nu nodig, zowel van 

NWO als van de universiteiten zelf. Universiteiten zien de hoge aanvraagdruk als een groot probleem dat zij vanuit hun 

verantwoordelijkheid als goede werkgevers willen oplossen. In bevorderingscriteria zullen ze minder belang hechten aan het aanvragen 

en verkrijgen van onderzoeksfinanciering. Jonge onderzoekers krijgen meer ruimte voor ontwikkeling (o.a. vrijstelling van aanvragen) 

en de universitaire Research Support Services worden versterkt in hun adviserende rol bij het indienen van aanvragen. NWO zal een 

mix van aanvullende maatregelen invoeren ter verlaging van de aanvraagdruk, zoals aanvragen zonder deadline, het invoeren van her-

indiening met restricties en vereenvoudiging van aanvraagprocedures en verbeteren van de communicatie daarover. De uiteindelijke 

keuze van maatregelen wordt medebepaald door de aard van het NWO-instrument en afgestemd met de universiteiten. Tot slot 

onderzoeken NWO en de universiteiten of en hoe een slimme, gefaseerde invoering van quotering de aanvraagdruk kan reduceren in 

combinatie met vormen van voorselectie aan de universiteiten. Een vereiste is dat de werkzaamheden van een selectieprocedure niet 

verschuiven van NWO naar de universiteiten en dat er daadwerkelijk lastenverlichting voor onderzoekers plaatsvindt. 

  

Werkdruk verlagen door diversificatie van loopbaanbeleid 

Op middellange termijn moet de werkdruk afnemen door meer ruimte te geven aan diversificatie en het dynamiseren van 

loopbaanpaden. In de beoordeling van wetenschappers komt de nadruk minder te liggen op kwantiteit (zoals aantal publicaties) en 

sterker op kwaliteit, inhoud, wetenschappelijke integriteit, creativiteit, onderwijs, impact en leiderschap. Meer aandacht en waardering 

voor de kwaliteit van een onderzoeksvoorstel zal helpen het aantal aanvragen te verminderen. Deze maatregelen passen binnen het 

onlangs door een brede coalitie (VSNU, NWO, KNAW, NFU en ZonMw) bekendgemaakte position paper ‘Ruimte voor ieders talent’ om 

te komen tot een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers.  

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/moving-knowledge-brokering-in-science-forward.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/01/moving-knowledge-brokering-in-science-forward.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/555-nwo-en-universiteiten-nemen-maatregelen-om-druk-op-de-wetenschap-te-verlagen.html
https://www.vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/555-nwo-en-universiteiten-nemen-maatregelen-om-druk-op-de-wetenschap-te-verlagen.html
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/03/14/minister-vraagt-wetenschapscoalitie-plan-voor-verlaging-werkdruk
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/11/kennissector-zet-grote-stap-vooruit-in-nieuwe-manier-erkennen-en-waarderen.html


 

 

 

 10 

 De wetenschap is gebaat bij stabiliteit. NWO en de universiteiten zullen bij de genoemde maatregelen vooraf een goede analyse van 

de verwachte impact maken, een doordachte mix van acties per instrument en wetenschapsdomein invoeren en dit continu monitoren 

met periodieke evaluaties. Daarbij blijft een structurele verlaging van de druk op de wetenschap in sterke mate afhankelijk van ruimere 

publieke financiering. 

  

Voor meer informatie:  

werkplan van de VSNU en de NWO: 

https://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Personeel/Integraal_plan_verlagen_druk_op_het_systeem.pdf   

Brief NWO en VSNU | Integraal plan verlagen druk op het systeem: 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/brief-systeemdruk-nwo-en-

vsnu/NWO+brief+systeemdruk+NWO+en+VSNU.pdf  

Position paper 'Ruimte voor ieders talent' (2019)|Erkennen en 

waarderen:https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/position-paper-2019-

erkennen-en-waarderen/2019+erkennen+en+waarderen+position+paper.pdf   

 

 

16 startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon (13 

januari 2020) 

Bron: Website NWO Actueel Nieuws https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/16-startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-

topinstituten-met-rubicon.html      

16 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-

financiering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te 

geven internationale onderzoekservaring op te doen. 

Ze onderzoeken onder andere de oorzaken van verminderde vruchtbaarheid op latere leeftijd, de manier waarop hersenen 

werkelijkheid van fantasie onderscheiden, grammaticale relaties in inheemse talen uit de Amazone en hoe het openbaar verkeer vanuit 

reizigersoogpunt beter geoptimaliseerd kan worden. 

 

Topinstituten 

De Rubiconbeurs maakt het voor deze jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten zoals Lund 

Universiteit en Harvard. De meerderheid van de onderzoekers gaan 24 maanden naar het buitenland. In totaal gaan 13 Rubicon-

onderzoekers voor 24 maanden naar het buitenland, eentje gaat 18 maanden en twee gaan voor 12 maanden. 

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De toekenningen betreffen de eerste 

financieringsronde van 2019. 

 

De WUR heeft volgende project gehonoreerd gekregen: 

Oorzaken van verminderde vruchtbaarheid bij ouder worden 

N.G.J. (Natasja) Costermans MSc (f), Wageningen University & Research -> VS, UCSF, Center for Reproductive Sciences, 12 

maanden 

Vrouwen willen op steeds latere leeftijd kinderen, terwijl vruchtbaarheid afneemt bij toenemende leeftijd. In dit project worden mogelijke 

oorzaken van verminderde eicelkwaliteit door ouder worden onderzocht. Nieuwe inzichten door dit onderzoek kunnen uiteindelijk de 

kans op een succesvolle zwangerschap vergroten. 

 

Feiten en cijfers 

59 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, waarvan 23 vrouwen en 36 mannen. Het totale honoreringspercentage is 

27,1%. Onder de vrouwen 34,8% en onder de mannen is het honoreringspercentage 22,2%. Negen laureaten gaan naar de Verenigde 

Staten, twee naar het Verenigd Koninkrijk en de rest van de individuele kandidaten vertrekken naar Denemarken, Duitsland, België, 

Franksrijk en Zwitserland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. 

 

Over het programma Rubicon 

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De 

hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge 

onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). 

 

Direct naar 

• Toekenningen 2019 tweede ronde: https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/rubicon/rubicon-

toekenningen-2019-2.html   

 

 

 

 

 

 

https://vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Personeel/Integraal_plan_verlagen_druk_op_het_systeem.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/brief-systeemdruk-nwo-en-vsnu/NWO+brief+systeemdruk+NWO+en+VSNU.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/brief-systeemdruk-nwo-en-vsnu/NWO+brief+systeemdruk+NWO+en+VSNU.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/position-paper-2019-erkennen-en-waarderen/2019+erkennen+en+waarderen+position+paper.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/nwo/beleid/position-paper-2019-erkennen-en-waarderen/2019+erkennen+en+waarderen+position+paper.pdf
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/16-startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-topinstituten-met-rubicon.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/01/16-startende-wetenschapstalenten-naar-buitenlandse-topinstituten-met-rubicon.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/rubicon/rubicon-toekenningen-2019-2.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/nwo/rubicon/rubicon-toekenningen-2019-2.html
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Parkinson Verenging Subsidieronde 2020 (10 januari 2020) 

Bron: Website Parkinson Verenging https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/01/14/Subsidieronde-2020  

In 2020 stelt de Parkinson Vereniging tweemaal zoveel geld beschikbaar voor onderzoek als voorgaande jaren! In totaal is er 

in 2020 € 240.000,- beschikbaar voor subsidieaanvragen. 

 
Net als vorige jaren, is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per 

project voor projecten die passen bij de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging. 

Een primeur in 2020 is de subsidie van maximaal €120.000,- voor één project dat bijdraagt aan meer kennis over het ontstaan van 

de ziekte van Parkinson en parkinsonismen en over de mogelijkheden om parkinson of parkinsonismen te remmen, stoppen of 

genezen. 

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 januari tot en met 1 maart 2020. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor 

projecten die een geplande startdatum hebben tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021. 

 

Onderzoeksagenda 

De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2020-2023 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda: 

De activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek richten zich op de volgende prioriteiten: 

• Oorzaak, remming en genezing: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen en de over de 

mogelijkheden om parkinson(ismen) te remmen, stoppen of genezen. 

 

• Parkinsonismen: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over (ontstaan, symptomen en behandeling van) parkinsonismen. 

 

• (Para-)medische behandeling: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over optimale paramedische en medische behandeling van (symptomen van) de 

ziekte van Parkinson en parkinsonismen. 

 

• Aanvullende therapieën: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over de veiligheid en effectiviteit van aanvullende therapieën bij parkinson(ismen).  

 

• Voeding en beweging: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over de veiligheid en effectiviteit van bewegings- en voedingsinterventies bij 

parkinson(ismen). 

 

• Patiëntvaardigheden en eigen regie: 

Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over het vergroten van de patiëntvaardigheden en het vergroten van zelfregie van 

mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme. 

 

Patiëntenparticipatie 

De Parkinson Vereniging stimuleert het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Een bij het project passend niveau 

van patiëntenparticipatie is daarom essentieel bij de beoordeling van uw aanvraag. Binnen de vereniging zijn leden actief als 

patiëntonderzoekers. Meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek leest u hier https://www.parkinson-

vereniging.nl/onderzoek/pati%C3%ABntonderzoekers. Patiëntonderzoekers zijn te benaderen via onderzoek@parkinson-vereniging.nl. 

   

 

NWO Demonstrator (10 januari 2020) 

Bron: NWO website https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html  

Onderzoekers die kennis uit hun onderzoek willen toepassen en naar de markt brengen, kunnen bij NWO financiering 

aanvragen om een technologie verder te ontwikkelen als basis voor een commercieel product 

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

proposals/Call+for+Proposals+Demonstrator+2020_def+20200108+NL.pdf. Het programma Demonstrator biedt wetenschappers 

de kans om resultaten uit hun onderzoek aantrekkelijk te maken voor de markt. 

https://www.parkinson-vereniging.nl/archief/bericht/2019/01/14/Subsidieronde-2020
https://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek/pati%C3%ABntonderzoekers
https://www.parkinson-vereniging.nl/onderzoek/pati%C3%ABntonderzoekers
mailto:onderzoek@parkinson-vereniging.nl
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/demonstrator---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Demonstrator+2020_def+20200108+NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/ttw/demonstrator---call-for-proposals/Call+for+Proposals+Demonstrator+2020_def+20200108+NL.pdf
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Het programma Demonstrator richt zich op het faciliteren en stimuleren van de toepassing van onderzoeksresultaten vanuit 

Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstellingen of hogescholen en door Regieorgaan SIA gefinancierd onderzoek. Het programma 

is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van een Minimal Viable Product (een minimale functionele 

basisversie van een product). 

Aan de hand van deze demonstrator-versie kan aan een derde partij worden getoond wat het toepassingsperspectief van de 

onderliggende technologie is en dat deze gereed is om te worden overgedragen (“ Show to Transfer” ). De uiteindelijke 

commercialisatie van de technologie vindt plaats bij en door een commerciële derde partij.  

 

Voor wie 

Docenten en lectoren, met een vaste aanstelling aan een Nederlandse hogeschool  kunnen een aanvraag indienen. 

Hoogleraren, universitair (hoofd)docenten en andere onderzoekers met een vergelijkbare aanstelling kunnen een aanvraag indienen 

als zij een dienstverband hebben voor ten minste de looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd én tevens in 

dienst zijn bij één van de onderstaande organisaties: 

• 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. 

 

Wat aanvragen 

Voor een voorstel in deze ronde kan in totaal maximaal €  150.000 Euro (inclusief BTW) worden aangevraagd. Een Demonstrator-

project heeft een looptijd van maximaal 18 maanden. Binnen deze call zijn de volgende budgetmodules beschikbaar: 

• Promovendus; 

• Postdoc; 

• Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten; 

• Personeel hogescholen; 

• Gespecificeerde kosten van personeel (met business development en/of project inhoudelijke taken – technisch dan wel 

voorbereidende taken gericht op de overdracht van de Demonstrator-technologie) in tijdelijke dienst van universiteit, 

onderzoeksinstelling of hogeschool; 

• Materiële kosten; 

• Kosten voor octrooibescherming gedurende de looptijd van het Demonstrator project; 

• Kosten van derden kunnen worden opgevoerd voor zover dit projectactiviteiten betreft, die in opdracht van de aanvrager door 

derden worden uitgevoerd. 

 

Wanneer 

De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 3 maart 2020, 14:00 uur CET. 

  

Voor meer informatie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html   

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/demonstrator/demonstrator.html
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Regional subsidy  and innovation news 

Groei door met De Groeiversneller in 2020 (16 januari 2020) 

Bron: Website OostNL https://oostnl.nl/nl/nieuws/groei-door-met-de-groeiversneller-2020  

De Groeiversneller is een ondersteuningsprogramma voor groeiende Gelderse MKB ondernemers. Ondernemers worden 

geholpen met kennis, netwerk en financiering. In 2020 ondersteunt De Groeiversneller 500 Gelderse MKB bedrijven waarvan 200 met 

een voucher. 

 
Bekijk hier het jaarbericht https://oostnl.maglr.com/nl_NL/17724/247426/coverpage_/_wat_is_de_groeiversneller%3f.html met de 

feiten en cijfers en natuurlijk vele inspirerende voorbeelden van ondernemers die door De Groeiversneller geholpen zijn. Dien ook uw 

groeiplan in bij Oost NL: https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller.  

 

De Groeiversneller wordt gefinancierd door provincie Gelderland en uitgevoerd door Oost NL in nauwe samenwerking met het 

Gelderse ecosysteem.  

 

  

https://oostnl.nl/nl/nieuws/groei-door-met-de-groeiversneller-2020
https://oostnl.maglr.com/nl_NL/17724/247426/coverpage_/_wat_is_de_groeiversneller%3f.html
https://oostnl.nl/nl/de-groeiversneller
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EU R&D and innovation policy 

Europese ondernemers willen nieuwe strategie voor omgang 'systeemrivaal' China (17 

januari 2020) 

In navolging van de Europese Commissie waarschuwt ook de Europese koepelorganisatie van werkgevers BusinessEurope 

voor de toegenomen risico's van de handel met China. De werkgevers stellen dat de relatie tussen de Europese Unie (EU) en 

China dient te worden 'geherbalanceerd' https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-china-addressing-systemic-

challenge . Daarvoor is volgens BusinessEurope een nieuwe Chinastrategie nodig. 

Volgens de bedrijvenkoepel zijn er door de versteviging van de Chinese economie 'systematische uitdagingen ontstaan die tot 

marktverstoringen leiden binnen China, de EU en op andere markten'. Dit ondermijnt volgens BusinessEurope het gelijke speelveld 

tussen Europese en Chinese bedrijven. 

 

Systeemrivaal 

De werkgeversvereniging waarschuwt onder meer voor de manier waarop de Chinese Communistische Partij invloed probeert uit te 

oefenen op westerse bedrijven die in China actief zijn. Daarnaast echoot BusinessEurope de Europese Commissie, die China een jaar 

geleden al als 'systeemrivaal' omschreef. Daarvoor waarschuwen de werkgevers nu ook.  

Volgens de werkgevers moet de EU zich richten op vier punten: 1. het creëren van een gelijk speelveld, 2. het verlichten van de impact 

die Chinees marktverstorend beleid heeft op Europese bedrijven, 3. het versterken van de eigen concurrentiekracht én 4. het 

verzekeren van eerlijke concurrentie en samenwerking op markten buiten China en de EU. 

 

Stilstand bij WTO 

BusinessEurope wijt de 'uitdagende' economische verhoudingen tussen de EU en China deels aan de stilstand bij de 

Wereldhandelsorganisatie (WTO). 'Terwijl de nationale economie en de context waarin bedrijven opereren de afgelopen 25 jaar 

radicaal zijn veranderd, zijn de regels grotendeels hetzelfde gebleven.' 

Tijdens een persconferentie sprak de Europese handelscommissaris Phil Hogan de verwachting uit dat er aan de WTO-regels de 

komende tijd niets gaat veranderen. 'Ik zie weinig Amerikaanse interesse als het gaat om de hervorming van de WTO dit jaar', stelde de 

Ier, die deze week in de Verenigde Staten met handelsvertegenwoordigers spreekt. 'Misschien keren we in 2021 terug naar een situatie 

waarin de Verenigde Staten geïnteresseerd is in handelsregels.' Eind dit jaar zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 

 

Kopje-onder 

Hogan reageerde op de persconferentie ook op de problemen rond China. 'We kunnen het niet laten gebeuren dat er met de Chinese 

dominantie Europese bedrijven kopje-onder gaan door oneerlijke subsidies.' 

De Nederlandse werkgeversvereniging VNO-NCW, een van de veertig leden van BusinessEurope, stelt in een persbericht 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/praktische-china-strategie-geeft-eu-handvatten-voor-goed-beleid  de lijn van de Europese koepel te 

volgen. 'Alleen op Europees niveau en met de ruggensteun van een interne markt met vijfhonderd miljoen consumenten hebben we 

voldoende schaal om China goed tegenwicht te bieden.' 

 

 

Nieuwe eurocommissaris wil ERA “nieuw leven inblazen” (16 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

De nieuwe eurocommissaris voor onderzoek en innovatie, Mariya Gabriel, wil een “Europese kennisstrategie” gaan 

ontwikkelen voor het bevorderen van het verkeer van ideeën, onderzoekers en studenten. Ze wil hiermee de Europese 

onderzoeksruimte (ERA) “nieuw leven inblazen”, zowel in het oosten (en zuiden) als in het westen. Dat zegt ze in een interview met 

Science|Business. Een artikel van Research Professional meldt dat ook de minister van Wetenschap en Onderwijs van de huidige 

voorzitter van de Europese Unie, Kroatië, meer aandacht wil voor de scheve verhouding in het onderzoek tussen Oost- en West-

Europa. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/new-rd-commissioner-aims-revitalise-

european-research-area-east-and-west  

Nieuwsbericht Research Professional: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-1-researcher-brain-

drain-rises-to-top-of-eu-agenda/  

 

 

EU moet proberen kloven binnen biowetenschappen te overbruggen (16 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

De biowetenschappen zijn een rijke bron voor innovatie. Maar de compartimentering in het wetenschapsterrein beperkt de 

mogelijkheden om ontdekkingen van het ene naar het andere domein te vertalen. Dat constateert een rapport van het Joint Research 

Centre (JRC) van de Europese Commissie. Zo lukt het ook niet om echt grote problemen, zoals kanker, aan te pakken. De EU zou 

multidisciplinariteit sterker kunnen stimuleren. 

https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-china-addressing-systemic-challenge
https://www.businesseurope.eu/publications/eu-and-china-addressing-systemic-challenge
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/praktische-china-strategie-geeft-eu-handvatten-voor-goed-beleid
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/new-rd-commissioner-aims-revitalise-european-research-area-east-and-west
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/new-rd-commissioner-aims-revitalise-european-research-area-east-and-west
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-1-researcher-brain-drain-rises-to-top-of-eu-agenda/
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-1-researcher-brain-drain-rises-to-top-of-eu-agenda/
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Nieuwsbericht EU Science Hub: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/bridging-silos-biosciences  

Rapport JRC: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116305/kjna29852enn_1.pdf  

 

 

VK: Parlement verwerpt voorstel om het land sowieso in Erasmus+ te houden (16 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

Het Britse parlement heeft een voorstel van de Liberaal Democraten verworpen dat ervoor moest zorgen dat het VK na de 

brexit mee blijft doen aan het Europese programma Erasmus+. De meerderheid van het Lagerhuis wil dat Erasmus+ onderdeel is 

en blijft van het totale onderhandelingspakket over de brexit. Dat is waarschijnlijk in lijn met wat Europa wil. In een artikel van 

Science|Business zegt eurocommissaris Mariya Gabriel in ieder geval dat ‘cherry picking’ door het VK niet zal worden geaccepteerd. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/uk-parliament-rejects-proposal-keep-country-eus-erasmus-

scheme  

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/memo-london-no-cherry-picking-over-horizon-

europe-membership-rd  

 

 

“Europa zou zich kunnen profileren met maatschappelijk gewenste innovatie” (16 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

Er komen in Europa steeds meer start-ups die innoveren met een milieu- of sociale doelstelling voor ogen. Al het gaat nog altijd maar 

om circa 20 procent, aldus een artikel op de website van het World Economic Forum (WEF). Omdat China en de VS op dit punt 

achterblijven, zou Europa zich hierop nog veel sterker kunnen profileren. Op de jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in Davos, die a.s. 

dinsdag 21 januari begint, staat een milieubewuste en sociaal rechtvaardige wereldeconomie centraal. Ook volgens een rapport van de 

European Parliamentary Research Service (EPRS) zijn klimaat en solidariteit dé thema’s voor het komende decennium. Dat zegt ze in 

een rapport over ‘Tien zaken om in ogenschouw te nemen in 2020’. Een artikel van The Star noemt deels andere trends voor de 

komende 10 jaar, waaronder ‘big government’ en windenergie. 

Artikel WEF: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/tech-startups-values-purpose-europe/  

Pre-Davos persconferentie: https://www.weforum.org/agenda/2020/01/tech-startups-values-purpose-europe/  

Rapport EPRS:  

Artikel The Star: https://www.thestar.com/business/opinion/2020/01/04/five-business-trends-to-watch-in-2020-why-big-government-

will-get-bigger-and-wind-power-will-boom.html  

 

 

Meer Europese coördinatie van het innovatiebeleid nodig (16 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

Nieuwe technologieën en geopolitieke ontwikkelingen vragen om meer Europese coördinatie en een assertieve overheid die 

keuzes durft te maken. Dat schrijft secretaris-generaal Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het 

nieuwjaarsartikel in ESB. Nederland en Europa hebben alles in huis om een vooraanstaande rol te spelen bij de innovatie en 

ontwikkeling van nieuwe technologieën en de groeimarkten van de toekomst. Maar dan is wel meer Europese coördinatie van het 

innovatiebeleid nodig om zo de noodzakelijke schaalvoordelen te vergroten en het innovatieve vermogen te versterken. Daarnaast 

moet de overheid niet alleen met generiek beleid innovatie stimuleren, maar gericht kiezen voor technologieën die de grootste bijdrage 

leveren aan de economie van Nederland en Europa en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. 

De AWTI brengt op 30 januari zijn advies uit over een aanpak voor het stimuleren van innovatie en ontwikkeling van 

sleuteltechnologieën. 

Artikel ESB: https://www.esb.nu/esb/20057002/nieuwjaarsartikel-onze-economie-vraagt-om-meer-europese-ambitie  

 

 

Green Deal investeringsplan mobiliseert één biljoen euro (16 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 2. 2020  

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/bridging-silos-biosciences
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116305/kjna29852enn_1.pdf
https://sciencebusiness.net/news/uk-parliament-rejects-proposal-keep-country-eus-erasmus-scheme
https://sciencebusiness.net/news/uk-parliament-rejects-proposal-keep-country-eus-erasmus-scheme
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/memo-london-no-cherry-picking-over-horizon-europe-membership-rd
https://sciencebusiness.net/framework-programmes/news/memo-london-no-cherry-picking-over-horizon-europe-membership-rd
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/tech-startups-values-purpose-europe/
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/tech-startups-values-purpose-europe/
https://www.thestar.com/business/opinion/2020/01/04/five-business-trends-to-watch-in-2020-why-big-government-will-get-bigger-and-wind-power-will-boom.html
https://www.thestar.com/business/opinion/2020/01/04/five-business-trends-to-watch-in-2020-why-big-government-will-get-bigger-and-wind-power-will-boom.html
https://www.esb.nu/esb/20057002/nieuwjaarsartikel-onze-economie-vraagt-om-meer-europese-ambitie
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Het European Green Deal Investmentplan mobiliseert de komende tien jaar één biljoen euro aan duurzame investeringen. Dit 

blijkt uit nieuwe plannen van de Europese Commissie. Het EU-budget zal 503 miljard euro verstrekken, aangevuld met private 

en nationale investeringen. Het is de vraag hoeveel er onderaan de streep verandert, want een groot deel komt uit bestaande 

middelen. Wel nieuw is de 7,5 miljard euro voor het Just Transition Fund. 

 

Eén biljoen voor Green Deal 

De Europese Commissie wil de komende tien jaar één biljoen euro aan investeringen mobiliseren met het European Green Deal 

Investmentplan (EGDIP). Om dit te bereiken, wordt vanuit het EU-budget gerekend op een injectie van 503 miljard euro. De rest dient 

te worden aangevuld met nationale en private investeringen via InvestEU. Daarbij is wel de vraag hoeveel geld er daadwerkelijk 

bijkomt. De financiële injectie bouwt immers voort op het voorstel van de Commissie om 25% van het meerjarig financieel kader (MFK) 

aan het klimaat uit te geven. Bovendien is de injectie uitgesmeerd over een periode van tien jaar, waarmee de Commissie een 

voorschot neemt op het MFK 2028-2035. Het lijkt erop dat er geen geld wordt gehaald uit Horizon Europe of Erasmus+. 

 

7.5 miljard euro aan nieuwe middelen 

Er komt wel nieuw geld voor het Just Transition Fund. Het fonds valt onder EGDIP en moet 100 miljard euro mobiliseren voor een Just 

Transition Mechanism. Het fonds zou 7,5 miljard euro aan nieuwe middelen moeten krijgen, boven op het huidige MFK-voorstel. Het 

mechanisme zal financiële en praktische steun bieden aan regio’s die economisch meer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en 

biedt onder andere ondersteuning bij ontwikkeling van vaardigheden die aansluiten op de arbeidsmarkt. Het mechanisme zal in 

Nederland naar verwachting 3,2 miljard euro https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66  mobiliseren. 

 

Context 

EGDIP is de investeringspilaar van de Green Deal. De Green Deal https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-

voor-het-kennisveld wordt gezien als de nieuwe Europese groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De 

EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld te worden. De Green Deal en het Just Transition 

Mechanism vallen onder de verantwoordelijkheid van Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal, 

terwijl EGDIP valt onder Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor mensen. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Europese Commissie https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-

transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism: Financing the green transition: The European 

Green Deal Investment Plan and Just Transition Mechanism 

Q&A Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24: The European Green Deal 

Investment Plan and Just Transition Mechanism explained 

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66: Allocation method for the 

Just Transition Fund 

 

 

De toekomst van onderzoeksinfrastructuren volgens ESFRI (16 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 2. 2020  

 
Het European Strategy Forum on Research Infrastructures heeft een verslag gepubliceerd van hun workshop over de 

toekomst van onderzoeksinfrastructuren binnen de Europese Onderzoeksruimte. Dit evenement is georganiseerd met het oog 

op de in 2021 verwachte Roadmap of European Research Infrastructures. 

 

Nieuwe uitdagingen    

Het European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) heeft een verslag gepubliceerd over de workshop 

https://www.esfri.eu/esfri-events/esfri-workshop-future-research-infrastructures-european-research-area?qt-event=5#qt-event  ‘The 

Future of Research Infrastructures in the European Research Area’. ESFRI voert een uitgebreide reflectie uit over de rol van 

onderzoeksinfrastructuren (Research Infrastructures of RI's) binnen de Europese Onderzoeksruimte (ERA), die zij in 2021 zal 

publiceren in het kader van de nieuwe Roadmap of European Research Infrastructures. Het landschap van onderzoeksinfrastructuren 

ontwikkelt zich namelijk in snel tempo, waardoor de herziene Roadmap nieuwe uitdagingen kent, waaronder op het gebied van funding 

en open access. 

  

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/InvestEU-n-fonds-voor-EU-investeringen
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66
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.neth-er.eu/nl/nieuws/Europese-lidstaten-willen-klimaatneutraal-Europa-2050
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/01/14-01-2020-financing-the-green-transition-the-european-green-deal-investment-plan-and-just-transition-mechanism
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_66
https://www.esfri.eu/esfri-events/esfri-workshop-future-research-infrastructures-european-research-area?qt-event=5#qt-event
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Prominentere rol onderzoeksinfrastructuren in de nieuwe ERA  

Volgens de deelnemers aan de workshop https://www.esfri.eu/sites/default/files/FI19-71-06-Workshop-on-RI-role-in-ERA-Session-

Summaries-v2.pdf  heeft de ERA heldere doelstellingen en indicatoren nodig, met daarin ook een prominente rol voor de ESFRI. 

Daarnaast wil ESFRI de mechanismen tussen ESFRI, de RI's en de European Open Science Cloud (EOSC) versterken om uitwisseling 

van ervaringen te vergemakkelijken en bij te dragen aan de vorming van de EOSC. Ook moet er voortgebouwd worden aan de 

toegankelijkheid van de onderzoeksinfrastructuren. Zo dient toegang tot data-infrastructuur op het moment van gebruik open 

https://www.esfri.eu/sites/default/files/Session-3-summary-Fostering-Effective-Open-Access-to-RIs.pdf  en gratis te zijn. 

 

Context 

De workshop vond plaats van 6 tot 9 november in het Spaanse Las Palmas, Spanje. Aan het evenement namen meer dan 100 

belanghebbenden deel vanuit verschillenden onderzoeksinfrastructuren, beleidsvelden en instanties. ESFRI publiceert om de twee jaar 

een roadmap om de implementatie van onderzoeksinfrastructuren te stimuleren. Op dit moment is ESFRI bezig met de nieuwe 

toadmap voor het jaar 2021. Voorstellen vanuit de wetenschapswereld voor nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren zijn welkom: 

geïnteresseerden kunnen tot en met 5 mei 2020 een voorstel indienen https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021.  

 

Meer informatie:  

Publicatie ESFRI https://www.esfri.eu/sites/default/files/FI19-71-06-Workshop-on-RI-role-in-ERA-Session-Summaries-v2.pdf: 

Summary report: ESFRI Workshop on the Future of Research Infrastructures in the European Research Area 

Website ESFRI https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021: ESFRI Roadmap 2021 

 

 

Consultatie geopend over invulling Klimaatwet (10 januari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 2. 2020  

 
Ter voorbereiding op de lancering van de Europese Klimaatwet is de Europese Commissie benieuwd naar uw mening over de 

invulling hiervan. Tot en met 6 februari is het mogelijk om te reageren. Naar aanleiding van de feedback zal de Commissie de 

Klimaatwet, die in maart wordt verwacht, vorm gaan geven. 

 

Input gevraagd  

De Commissie heeft een consultatie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-119545_en geopend over de 

invulling van de Europese Klimaatwet. Het belangrijkste streven van deze Wet is het verankeren van het beoogde doel om Europa in 

2050 klimaatneutraal te laten zijn in alle wetgeving. De Klimaatwet is er ook voor bedoeld om ervoor te zorgen dat al het EU-beleid 

bijdraagt aan het bereiken van dit doel. Om ervoor te zorgen dat Europa in 2050 daadwerkelijk klimaatneutraal wordt is er al een doel 

gesteld voor 2030, namelijk het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met 50 procent vergeleken met uitstootniveaus in 

1990. De Commissie zal de reacties op de consultatie gebruiken om de Klimaatwet vorm te geven. 

 

Context 

De Europese Klimaatwet maakt onderdeel uit van de Green Deal en wordt verwacht in maart. Op 28 januari zal de Commissie een 

evenement organiseren om te reflecteren op de ontvangen feedback. Deze week zijn er twee andere consultaties geopend voor 

voorstellen die beide eveneens deel uitmaken van de Green Deal: de biodiversiteitsstrategie 2030 en het Actieplan Circulaire 

Economie. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-119545_en: Climate Law 

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

regulation/initiative/12108/publication/6229246/attachment/090166e5caee83c7_en: Roadmap Climate Law 

  

https://www.esfri.eu/sites/default/files/FI19-71-06-Workshop-on-RI-role-in-ERA-Session-Summaries-v2.pdf
https://www.esfri.eu/sites/default/files/FI19-71-06-Workshop-on-RI-role-in-ERA-Session-Summaries-v2.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-ERA-inclusief-en-verbonden-met-meer-impact
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Vijf-prioriteiten-voor-de-implementatie-van-de-EOSC
https://www.esfri.eu/sites/default/files/Session-3-summary-Fostering-Effective-Open-Access-to-RIs.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/ESFRI-Roadmap-2018-zes-nieuwe-onderzoeksinfrastructuren
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Roadmap-2021-Update-gelanceerd
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Roadmap-2021-Update-gelanceerd
https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021
https://www.esfri.eu/sites/default/files/FI19-71-06-Workshop-on-RI-role-in-ERA-Session-Summaries-v2.pdf
https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-119545_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Uw-feedback-op-de-EU-biodiversiteitsstrategie-2030
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Geef-uw-mening-over-het-nieuwe-Actieplan-Circulaire-Economie
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Geef-uw-mening-over-het-nieuwe-Actieplan-Circulaire-Economie
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-119545_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/12108/publication/6229246/attachment/090166e5caee83c7_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/12108/publication/6229246/attachment/090166e5caee83c7_en
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National R&D and innovation policy news 

 

Nederlandse landbouwexport voor eerst hoger dan €100 mrd (17 januari 2020) 

Bron: Financieele dagblad 17 januari 2020 

 
De uitvoer van bloemen, planten en bloembollen is beduidend groter.Foto: Yves Herman / Reuters 

 

In het kort 

• Exportwaarde landbouw- en landbouwgerelateerde goederen stijgt boven de €100 mrd. 

• Tomaten, paprika’s en komkommers zijn de belangrijkste exportgroenten.  

• Het sterkst steeg de export van landbouwmachines en meststoffen. 

 

De Nederlandse landbouwsector heeft afgelopen jaar opnieuw voor een recordbedrag aan producten geëxporteerd. De export 

van landbouwproducten en zogeheten landbouwgerelateerde goederen kwam voor het eerst boven €100 mrd uit, blijkt uit 

cijfers die vrijdag bekend worden gemaakt op de landbouwbeurs in Berlijn. 

 

Het sterkst steeg de export van landbouwmachines en meststoffen. De export van deze landbouwgerelateerde goederen groeide 8,3% 

tot €9,9 mrd, aldus onderzoek van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Bloemen en planten 

De Nederlandse uitvoer van onder meer bloemen, planten, bloembollen, boomkwekerijproducten, fruit, groente, vlees en zuivel is 

beduidend groter. De Nederlandse exportwaarde van deze categorie steeg ook flink met 4,6% in 2019 tot €94,5 mrd. 

De totale exportwaarde van landbouw- en landbouwgerelateerde goederen kwam vorig jaar uit op €104,4 mrd. De landbouw neemt 

circa 20% van de totale Nederlandse goederenexport in 2019 voor rekening. 

De exportwaardegroei komt voor twee derde voort uit een stijging van de exportprijzen en voor circa een derde door een groter 

exportvolume. Ook de import van landbouwgoederen kwam op een nieuw record na een stijging van 3,7% tot €64,1 mrd. Bij de import 

had net als vorig jaar fruit het hoogste aandeel. 

 

Tweede plaats 

De exportcijfers over 2019 laten zien dat de Nederlandse land- en tuinbouwsector mondiaal een belangrijke positie in handen heeft. 

Nederland staat op de tweede plek op de wereldranglijst van agrarische exporteurs. De Verenigde Staten staan nummer één. Duitsland 

staat op plaats drie. De Nederlandse kassenbouw boekt inmiddels circa 80% van de omzet in het buitenland en 20% in Nederland. 

Tomaten, paprika’s en komkommers zijn de belangrijkste exportgroenten. De export van tomaten en paprika’s nam toe met 

respectievelijk 7% en 10%. 

 

Duitsland en België 

Van de Nederlandse agrarische export gaat een kwart naar Duitsland en dat komt neer op een waarde van €23,6 mrd. De grootste 

absolute toename in de Nederlandse landbouwexport in 2019 komt voor rekening van het buurland aan de oostgrens met een plus van 

€878 mln. 

In de ranglijst van belangrijkste afnemers van Nederlandse landbouwproducten volgt België op twee met €10,8 mrd. Daarna komen het 

Verenigd Koninkrijk met €8,7 mrd en Frankrijk met €7,7 mrd. 

 

Varkensvlees 

De export naar China is gestegen met 22% in een jaar tijd, voornamelijk als gevolg van de grote groei in export van varkensvlees (van 

€117 mln tot €377 mln) en babymelkpoeder. De populariteit van Nederlands varkensvlees hangt samen met het uitbreken van de 
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Afrikaanse varkenspest in grote delen van Azië. Hierdoor was er vanuit China veel vraag naar buitenlands vlees en steeg het 

prijsniveau. 

Landbouwminister Carola Schouten onderstreept vandaag in Berlijn dat de groei van productie gepaard gaat met een ‘aanzienlijke 

verduurzaming’ op milieu, energie en duurzaam grondstoffengebruik. ‘Onze technologische innovaties in de landbouw gaan de hele 

wereld over. Die kennis en kunde kunnen we nog veel meer delen, ook om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen.’ 

 

Handelsoverschot 

De Nederlandse export van landbouwgoederen ligt al jaren op een hoger niveau dan de Nederlandse import, waardoor er sprake is van 

een structureel handelsoverschot. Het handelsoverschot groeide in 2019. 

De export van landbouwgoederen van €94,5 mrd is onder te verdelen naar €68,5 mrd goederenexport van Nederlandse makelij 

en €26 mrd wederuitvoer van landbouwgoederen van buitenlandse makelij. Tot de goederen van Nederlandse makelij behoren 

ook bewerkte producten (bijvoorbeeld chocola) op basis van geïmporteerde grondstoffen (zoals cacaobonen). 

 

 

Invest-NL van start met financiering voor energietransitie en innovatieve scale-ups (16 

januari 2020) 

Bron: Website OostNL Nieuws https://oostnl.nl/nl/nieuws/invest-nl-van-start-met-financiering-voor-energietransitie-en-innovatieve-scale-

ups  

Vandaag vond in Amsterdam in aanwezigheid van ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken 

en Klimaat) de officiële start van Invest-NL plaats. Invest-NL gaat als private onderneming, onder leiding van Wouter Bos, 

ondernemingen financieren die Nederland duurzamer en innovatiever maken. Met een aandelenkapitaal van 1,7 miljard euro ligt 

de focus van Invest-NL bij de start op de energietransitie en op innovatieve snelgroeiende bedrijven (scale-ups). Oost NL ziet Invest-NL 

als een belangrijke partner om samen te investeren in een duurzame economie.  

 
Binnen de energietransitie focust Invest-NL zich met name op elektrificatie en energie, circulariteit, agrifood en de gebouwde 

omgeving. Bij innovatieve scale-ups gaat het vooral om industriële technologieën. Invest-NL wil de markt verruimen en financierbaar 

maken wat niet financierbaar lijkt. Naast het nemen van hoge risico's hanteert Invest-NL lange looptijden en is het in staat grote 

bedragen te investeren. Bij financieringen stelt Invest-NL impact voorop: zonder impact geen financiering. 

 

Meer risicokapitaal beschikbaar 

Marktpartijen hebben in Nederland moeite grote maatschappelijke transities te financieren. Ze ondervinden uitdagingen op het gebied 

van beleid en technologie, de veelheid van betrokkenen en de fragmentatie van initiatieven met relatief hoge leer- en transactiekosten. 

Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat er in Nederland relatief minder risicokapitaal voor jonge snel groeiende 

ondernemingen beschikbaar is in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de VS. 

Tenslotte blijkt dat Nederlandse ondernemingen tot op heden minder profiteren van Europese investeringsfondsen en -faciliteiten. 

Andere Europese landen hebben hiervoor nationale fondsen en/of banken waarmee ze het risicokapitaal beschikbaar maken voor 

ondernemingen in het eigen land. Met Invest-NL heeft Nederland nu ook een eigen, vergelijkbaar fonds. 

Invest-NL heeft op basis van onderzoek besloten het financieren van scale-ups en de energietransitie nu als hoogste prioriteit te zien. 

Dit is ook in lijn met Kameruitspraken hierover. Op de website van Invest-NL (invest-nl.nl) weten ondernemers en financiers aan de 

hand van vijf vragen of hun businessplan in aanmerking komt voor financiering door Invest-NL. 

 

Stevige ambities 

Wouter Bos, CEO Invest-NL: "Als Invest-NL hebben we stevige ambities: wij willen in vijf jaar tijd de hoeveelheid risicokapitaal voor de 

energietransitie verviervoudigen. Jonge innovatieve bedrijven moeten net zo vaak succesvol kunnen doorgroeien als in Duitsland en 

Engeland. Dit betekent dat we het dubbel zo goed moeten gaan doen als nu." 

https://oostnl.nl/nl/nieuws/invest-nl-van-start-met-financiering-voor-energietransitie-en-innovatieve-scale-ups
https://oostnl.nl/nl/nieuws/invest-nl-van-start-met-financiering-voor-energietransitie-en-innovatieve-scale-ups
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Wopke Hoekstra, Minister van Financiën: "Ik ben erg trots op wat we hier neerzetten. Het komt niet vaak voor dat het Rijk een 

staatsdeelneming opricht. En met een belangrijk doel: met de activiteiten van Invest-NL versterken we onze innovatieve economie en 

dragen we bij aan de transitie naar een duurzame maatschappij." 

Eric Wiebes, Minister van Economische Zaken en Klimaat: "Met Invest-NL laten we zien dat met de grote veranderingen rond energie 

en klimaat ook geld te verdienen is. De financiering en ontwikkelkracht van Invest-NL helpen innovatieve bedrijven op gang en dragen 

bij aan nieuwe banen en de groei van Nederlandse economie." 

 

Over Invest-NL 

Invest-NL is een private onderneming die gefinancierd is met publieke middelen en actief gaat zijn op de commerciële markt. Het doel 

is om als impact investor Nederland duurzamer en innovatiever te maken. De aandeelhouder is het Ministerie van Financiën. De 

aandeelhouder heeft een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest-NL. Op dit moment heeft 

Invest-NL 40 werknemers. Na 16 januari 2020 is meer informatie beschikbaar via www.invest-nl.nl. 

 

 

TU Delft, Erasmus MC en Erasmus Universiteit intensiveren samenwerking (16 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16 januari 2020 

De Erasmus Universiteit (EUR), het Erasmus MC en de TU Delft gaan intensiever samenwerken op het gebied van gezondheid, 

kunstmatige intelligentie en grootstedelijke vraagstukken. Ze investeren gezamenlijk een half miljard in de komende tien jaar. De 

drie instellingen willen onder andere een nieuwe HealthTech Campus bouwen in Rotterdam, naast het Erasmus MC. 

Persbericht EUR: https://www.eur.nl/nieuws/erasmus-universiteit-tu-delft-en-erasmus-mc-intensiveren-samenwerking  

Nieuwsbericht Erasmus Magazine: https://www.erasmusmagazine.nl/2020/01/13/eur-en-erasmus-mc-gaan-intensiever-

samenwerken-met-tu-delft/  

 

  

http://www.invest-nl.nl/
https://www.eur.nl/nieuws/erasmus-universiteit-tu-delft-en-erasmus-mc-intensiveren-samenwerking
https://www.erasmusmagazine.nl/2020/01/13/eur-en-erasmus-mc-gaan-intensiever-samenwerken-met-tu-delft/
https://www.erasmusmagazine.nl/2020/01/13/eur-en-erasmus-mc-gaan-intensiever-samenwerken-met-tu-delft/
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Gobal innovation news 

“De economische mythe van het wetenschapspark” (16 januari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16  januari 2020 

Dat succesvolle innovatie voornamelijk komt van kleine bedrijven of universiteiten is een mythe. Dat stellen Paul Nightingale en 

Alex Coad van SPRU (Science and Technology Policy Research) van de University of Sussex in een artikel van de Britse denktank 

Demos. De mythe geldt, volgens hen, niet alleen voor het VK, maar ook voor Europa en de VS. “We zouden meer aandacht moeten 

besteden aan incrementele innovaties en de verspreiding van bestaande technologieën.” 

Artikel Demos: https://demos.co.uk/blog/the-myth-of-the-science-park-economy/  

 

 

“Bedrijven gaan dit jaar ruim 110 miljard euro investeren in robots en drones” (16 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16  januari 2020 

Bedrijven zien steeds meer rendabele toepassingen voor robots en drones. Het internationale onderzoeks- en adviesbureau IDC 

voorspelt dat bedrijven er wereldwijd komend jaar 128,7 miljard dollar (116 miljard euro) in gaan investeren, een groei van 17,1 procent 

ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om bestedingen aan zowel hard- als software. 

Persbericht IDC: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320  

 

 

Japan: Op zoek naar ‘moonshots’ voor oplossen grote structurele problemen (16 januari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 16  januari 2020 

Japan heeft te maken met grote structurele problemen als gevolg van de vergrijzing, de toegenomen concurrentie met China en de 

groeiende dreiging van klimaatverandering. De Japanse overheid wil dat het wetenschappelijke onderzoek zich meer met deze 

problemen gaat bezighouden. Daarom wil ze nu enkele ‘moonshot’-onderzoeksprogramma’s opzetten. Hiervoor is bijna 1 miljard euro 

beschikbaar. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/international-news/japan-looks-research-moonshots-solve-long-term-

structural-problems  

 

 

Poor IP protection in China causes ‘irreparable harm’ to EU companies (14 January 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 808, 14 January 2020 

A new report by the European Commission says forcing foreign businesses to share their technologies in exchange for 

market access is a “systemic problem” in China 

 
António Campinos, president of the European Patent Office and Shen Changyu, commissioner of the China National Intellectual 

Property Administration, signing the minutes of the 2019 bilateral meeting of their offices. Photo: EPO 

 

Poor protection and enforcement of intellectual property rights (IPR) in China continues to be a major concern for EU 

companies, according to a new report https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf by the European 

commission citing the “scale and persistence” of unsolved problems in the Chinese system for IP protection and 

enforcement. 

https://demos.co.uk/blog/the-myth-of-the-science-park-economy/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45800320
https://sciencebusiness.net/international-news/japan-looks-research-moonshots-solve-long-term-structural-problems
https://sciencebusiness.net/international-news/japan-looks-research-moonshots-solve-long-term-structural-problems
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158561.pdf
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Despite visible progress and attempts to reform, China’s low level of protection for trade secrets and IP theft is still causing “irreparable 

harm to European businesses,” the report says.  The report warns that forced technology transfer – by which European companies are 

obliged to share their technologies to do business in China – is a “systemic problem”.  

Chinese government and state-owned companies pressure foreign firms to transfer technology to China in exchange for market access, 

investment access or regulatory approvals.  China also forces foreign companies to license technology below market rates, as a pre-

condition to access and to operate in certain markets. “These practices discourage investment and put foreign operators – particularly 

in high-tech sectors – at risk of losing their competitive edge,” the report says.  

 

The report also highlights how poor protection of intellectual property protection results in the EU importing vast quantities of counterfeit 

goods. That not only robs legitimate manufacturers of sales, it also poses safety concerns. The starkest example is pharmaceuticals, 

where according to the European Intellectual Property Office (EUIPO), companies lost an average of 3.6 per cent of sales, 

equivalent to €9.6 billion per annum from 2012 – 2016, due to counterfeit drugs. EUIPO does not comment on the possible harm to 

patients this may have caused. 

China is at the origin of a dominant share of counterfeit and pirated goods arriving in the EU, in terms of both value and volume. More 

than 80 per cent of the seizures of counterfeit and pirated goods by EU customs authorities originate from China and Hong Kong, 

according to the report. In addition, the report points to lower standards in the granting of intellectual property rights in China as having 

an impact on European companies. The number of Chinese patent applications is growing exponentially as a result of quantity-based 

top down incentives set by the Chinese government. This is leading to serious concerns about the quality of granted patents.  

Another problem highlighted is the frequent use of invalidation proceedings against patents of European companies that have sought 

legal protection against Chinese infringers. For example, EU companies hold a number of important standard essential patents for 

technologies that are essential for the functioning of certain standards, such as the 4G telecommunication standard. EU companies 

report that Chinese companies widely use these technologies without paying adequate royalties.  

The commission identifies the countries with the most unfavourable IP protection systems and groups them in three categories, to show 

where deficiencies in IP protection could cause the greatest economic harm to the EU companies.  

China is the only country in “priority 1”, which means it raises “the greatest level of concern” for EU companies.  

While not exhaustive, the commission’s list includes a number of other countries it says need to upgrade their IP protection, including 

India, Indonesia, Russia, Turkey and Ukraine in “priority 2” and Argentina, Brazil, Ecuador, Malaysia, Nigeria, Saudi Arabia and 

Thailand in “priority 3”.  

 

According to a joint study by EUIPO and the European Patent Office (EPO), IPR-intensive industries generated around 84 million or 

38.9 per cent of all jobs in the EU between 2014 and 2016. Over the same period, IPR-intensive industries accounted for around 45 per 

cent of the EU GDP, worth about €6.6 trillion annually. EU trade commissioner Phil Hogan said the EU should become “even more 

efficient in protecting EU firms and workers against intellectual property infringements.” 

While it has opened its doors to scientific cooperation with several third countries, the EU is set to exclude China from ful l membership 

in its upcoming research and innovation programme, Horizon Europe because of the country’s failure to protect intellectual property 

rights. Partner countries in Horizon Europe will also be required to uphold basic democratic values and promote open and transparent 

institutions.   

The report is published as China makes a number of moves to expand research collaboration with the EU. A recent announcement 

https://sciencebusiness.net/international-news/fudan-university-campus-hungary-signals-chinas-growing-interest-science  by the 

Shanghai-based Fudan University saying it intends to open a campus in Hungary is the latest signal of China’s growing interest in 

science cooperation with central and eastern Europe. This has prompted https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-eu-needs-

better-ip-protection-publicly-funded-science  critics of unchecked international cooperation to say the EU should not open up its 

research and innovation projects without reciprocity and better protection of IP. 

 

Slow reforms 

The commission acknowledges progress made in the past years by countries like China, but says, “concerns persist and a 

number of areas for improvement and action remain to be addressed.” 

Deficiencies in IP enforcement are usually the caused by the lack of political will, but also by lack of resources. Some countries do not 

have the capacity to bring together the technical infrastructure and judicial expertise needed, while sanctions and penalties for IP 

infringements are too low to deter abuse.  

Between 2017 and 2020, the commission and EUIPO have agreed to spend €7 million in China and southeast Asia respectively, and 

another €6 million in Latin America, on technical assistance programmes for IPR enforcement. 

China recently reformed the office in charge IPR and has set up three specialised IP courts in Beijing, Shanghai and Guangzhou. It has 

also established “internet courts” in Hangzhou, Beijing and Shanghai to deal with IPR infringements. In early 2019, China created a 

specialised IP court as within its Supreme Court to focus mainly on patent cases. The commission says China’s reforms are 

promising and could increase coherence of court decisions on IPR cases. 

  

https://sciencebusiness.net/international-news/fudan-university-campus-hungary-signals-chinas-growing-interest-science
https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-eu-needs-better-ip-protection-publicly-funded-science
https://sciencebusiness.net/viewpoint/viewpoint-eu-needs-better-ip-protection-publicly-funded-science
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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 http://www.eubce.com/conference-

topics.html?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOA

CLK  

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. 

 

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

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

#JPIHDHLconference). 

 

Curious about the event? 

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

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

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

jpi-hdhl  of the 4th JPI HDHL conference. 

 

http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/conference-topics.html?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/conference-topics.html?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
http://www.eubce.com/conference-topics.html?utm_campaign=Message%20from%20the%20Technical%20Programme%20Chair&utm_medium=email&utm_source=EOACLK
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/
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
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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 deadlinesAbout EUSEW 

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

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

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

 

 

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

Radboud University Nijmegen 1-2 July 2020 

 

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

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

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

2016. In this seminal conference, we focused on the issue of organising value creation in such a way that it addresses sustainable 

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

challenges.  

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

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

 

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

 

  

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


 

 

 

 30 

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 17 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  

 

Pillar II  Industrial leadership 

 

 

LEIT ICT  

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

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

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

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
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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  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

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

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

information per 17 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 17 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  

03-03-2020 Deadline  De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 3 maart 2020, 14:00 uur CET. 

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 17 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  

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, 

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 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.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/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/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
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https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71053.html en https://www.nwo.nl/onderzoek-en-

resultaten/programmas/take-off  

11-02-2020 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 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 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 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 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  

10-03-2020 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 

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/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
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
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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 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 

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 

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 17 January 2020. 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  
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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
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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
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 

Liaison Office ESG ESG 0317-477768 liaisonoffice.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

