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HORIZON 2020    

Horizon Impact Award 2020 (13 February 2020) 

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

tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020  

The new Horizon Impact Award opened on 13 February. Applications will remain open until 2 April 2020. 

Apply now: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020  

 

What is the Horizon Impact Award? 

This award is the European Commission's initiative to recognise and celebrate outstanding projects that have used their results to 

provide value for society. 

These projects must have been funded by FP7 and/or Horizon 2020 funding programmes and they must be closed by the time of 

application. 

 

The 2019 edition 

The Commission announced the winners on 26 September 2019. The winning projects have come up with a new drug for a rare 

disease, helped prevent child abuse, increased security of browsing the web and protected coastal areas against the effects of climate 

change. 

Read the News alert: https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-winners-horizon-impact-award-2019-2019-sep-26_en  

 

Why is there an award? 

The award aims to show the wider socio-economic benefits of EU investment in research and innovation. 

The award enables individuals or teams to showcase their best practices and achievements. This will encourage other beneficiaries to 

use and manage their results in the best way possible. 

It aims to create role models and inspire beneficiaries of research and innovation funding to maximise the impact of their research. 

They can do this by directly exploiting results or by playing an active role ensuring stakeholders effectively use the results. 

 

 

A dedicated / special  Green Deal-call in 2020 (10 February 2020) 

Source: Brussels sources 

This year the European Commission aims to publish a dedicated Green deal call, with a foreseen budget of  € 1 billion form 

the Horizon 2020 budget!  The following DRAFT ideas on principles, planning and timing circulate in Brussels. 

 

Principles: 

Direct relevance to the Green Deal objectives; impact-driven approach; critical mass around few, ambitious topics; emphasis on 

Innovation Actions and Demonstration projects (the majority of the topics); priority to systemic, cross-sectoral approaches; co-creation 

of individual topics (by exploiting the contribution received to identify areas of interest that match also the European Green Deal, by 

discussing with the PC and via a limited number of targeted events at EU level). 

 

Topic: 

• The call will concern a small number of cross-cutting topics, the importance of which can be easily recognized by the 

citizens 

• The call could also include in a topic activities of an almost entirely bottom-up nature 

• The call could comprise approximately 8-12 topics of an average size of around 80-100 million euro although the size of 

each topic can vary according to their nature and implementing instruments 

• It should combine innovative technologies, business and governance models and behavioral approaches 

• International cooperation aspects are important (target regions mentioned in the Green Deal Communication - G20 and 

Africa…..) 

 

Timing: 

• Targeted adoption by the Commission is at the end of July 2020. This means that the first sketch of the call should be 

ready by the end of February 2020 in order to allow also discussion with the Programme Committee at least twice 

• The adoption of the WP 2020 in July 2020, would allow the Research and Innovation Days for 2020, to be aligned to the 

opening of the call 

 

Tentative time schedule: 

• Completing the elaboration of first scoping paper for the Call (February 2020) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dee-prize-2020
https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-winners-horizon-impact-award-2019-2019-sep-26_en
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• Discussion with the H2020 Programme Committee(s) (March 2020) 

• Co-design with stakeholders (February-March 2020) 

• First draft (following comments from PC +co-design ) of the Call text (April 2020) 

• 2nd discussion with the H2020 Programme Committee(s) (April - May 2020) 

• Inter-service consultation (June 2020) 

• Revision of draft following ISC comments and formal consultation of PC (s) (June 2020) 

• Adoption of the update, publication one day after (end of July 2020) 

• R&I Days (September 2020) 

• Closing date of the call (January 2021) 

• Signing of Grant Agreements (September – October 2021) 

 

Implementation aspects: 

• Decisions regarding the discussion (and opinion) with Programme Committee configurations: if discussions should involve 

only the Strategic configuration or also the thematic ones. 

• Decision regarding the involvement (or not) of the Executive Agencies  
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Horizon Europe 

CESAER wil betere randvoorwaarden om brain circulation te stimuleren (13 februari 

2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 6, 2020 

 
Om brain circulation te stimuleren binnen de Europese Onderzoekersruimte zal er een geïntegreeerde aanpak moeten komen 

met simpelere en betere randvoorwaarden op het gebied van sociale zekerheid. Dit stelt de Conference of European Schools 

for Advanced Engineering Education and Research (CESAER) in een position paper waarin zij ook een aantal andere 

aanbevelingen doet om ongelijkheden binnen de ERA te verkleinen. Zo zouden er beurzen moeten komen voor onderzoekers 

om tijdelijk als assistent professor aan de slag te kunnen gaan in een EU-13 land. 

 

Advies voor betere randvoorwaarden 

Om brain circulation in de Europese Onderzoeksruimte (ERA) te stimuleren is er een geïntegreerde aanpak nodig met simpelere en 

verbeterde randvoorwaarden betreffende sociale zekerheid, pensioenrechten en migratie. De Conference of European Schools for 

Advanced Engineering Education and Research (CESAER) uit in haar position paper ‘Research talent circulation within the European 

Research Area (ERA) https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200203-position-research-talent-circulation-within-era.pdf  

waardering aan het Kroatisch voorzitterschap voor het agenderen van dit onderwerp en doet een aantal aanbevelingen. Zo zien zij een 

rol weggelegd voor de Europese Commissie om landen te stimuleren barrières voor mobiliteit weg te nemen. Ook blokkeert een te 

grote focus op kwantitatieve factoren bij beoordeling van onderzoeken het circuleren van onderzoekstalent binnen de ERA, aldus 

CESAER. 

 

Het gebruik van nieuwe instrumenten 

De Europese instellingen worden opgeroepen om een nieuw instrument te creëren in Horizon Europe die jonge onderzoekers middels 

een beurs een goed carrièreperspectief biedt op een kennisinstelling in een minder presterend land. Door middel van deze beurs 

zouden onderzoekers tijdelijk als assistent professor aan de slag kunnen wat uiteindelijk de kans op een vaste baan als professor 

vergroot. Excellente partnerinstellingen kunnen daarbij begeleiding geven in het vormgeven van de tenure track. Daarnaast beveelt 

CESAER aan dat er meer samenwerking ondersteuningsbureaus voor onderzoek uit de EU-15 landen EU-13 landen informatie en 

medewerkers uitwisselen. Hiermee wordt er extra administratiecapaciteit gecreëerd. 

 

Context 

CESAER is een vereniging die de belangen van 53 universiteiten uit 25 landen in Europa vertegenwoordigd. De Nederlandse 

universiteiten die deel uitmaken van CESAER zijn de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente. Brain circulation is een 

prioriteit van het Kroatisch voorzitterschap. Het advies van CESAER sluit aan bij het beleidsadvies van ERAC, die onlangs hun visie op 

de toekomst van de ERA schetste. De ERAC heeft geadviseerd betere brain circulation te ondersteunen. De Europese 

onderzoeksministers benadrukten recent ook het belang van het onderwerp tijdens een informele vergadering. 

 

Meer informatie: 

Publicatie https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200203-position-research-talent-circulation-within-era.pdf: Research 

Talent Circulation within the European Research Area (ERA) 

 

https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200203-position-research-talent-circulation-within-era.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Prioriteiten-Kroatisch-voorzitterschap-gepubliceerd
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Prioriteiten-Kroatisch-voorzitterschap-gepubliceerd
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-ERA-inclusief-en-verbonden-met-meer-impact
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Onderzoeksministers-benadrukken-belang-brain-circulation
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200203-position-research-talent-circulation-within-era.pdf
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Research and cohesion camps clash in Parliament debate ahead of budget summit (13 

February 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 817 

European Commission president tells MEPs EU needs a bigger budget if it wants to become a ‘world leading research region’ 

 
EU Commission president Ursula von der Leyen and budget commissioner Johannes Hahn in the European Parliament. Photo: 

European Commission 

 

MEPs want a bigger EU budget for 2021-2027 but can’t agree whether the extra cash should go to research or to protecting 

traditional programmes such as the common agriculture policy and cohesion. In a plenary session in Strasbourg on 

Wednesday, MEPs debated the next multiannual budget of the EU, which is to be agreed on by member states next Thursday.  

They worry about the hole in the EU budget after 2021 when the UK is not longer contributing, and urge member states to commit to 

putting 1.3 per cent of their gross national income (GNI) into the EU coffers, a figure significantly higher than European Commission’s 

proposed 1.1 per cent. 

 

However, MEPs do not seem to be able to agree on what the EU should do with a bigger budget and are divided over whether the 

should money be spent on more investment in research and innovation, that contributes to the commission’s ambitious plan for 

greening the economy, or agriculture subsidies and cohesion funding for less developed regions in the EU. 

Greek MEP Dimitrios Papadimoulis of the European United Left said the EU needs member states to spend at least 1.3 per cent of their 

GNI. At the same time he warned the EU will not be able to roll out its green deal “without severe cuts in cohesion and agriculture.” If 

these areas do not get a haircut, “there will be no money left for investments and innovation,” said Papadimoulis. 

 

The leader of the European People’s Party (EPP) group in the parliament Manfred Weber said that in the new budget, the EU should 

“look critically” at how existing funds are spent. An investigation by the New York Times has recently uncovered questionable methods 

of distributing EU agriculture subsidies to large farm owners with close ties to governments in central and eastern Europe.  

The leader of the Renew group Dacian Cioloș agreed the new budget should “modernise” agriculture and cohesion policies and urged 

MEPs to resist the temptation of pitting “traditional and new policies” against each other. Instead he argued agriculture and cohesion 

policies should “contribute to our new priorities.” 

 

Papadimoulis said both the parliament and the commission should convince EU prime ministers to reach a favourable agreement, 

“otherwise the parliament will have to vote a budget which is unacceptable.” The EU “can’t do more with less [money]”, socialist leader 

Iratxe García told colleagues in the plenary. 

Addressing the plenary, EU commission president Ursula von der Leyen warned MEPs of a backlash from the research community if 

the final budget deal does match the ambitions she set out for her mandate. “Everybody will turn around to the European Parliament 

and the European Commission and will ask for Horizon Europe, Erasmus, migration, defence, digitalisation,” she said. 

 

A tough summit ahead 

EU leaders are to convene in Brussels next week to debate the size of the budget, but they are likely to pour more cold water on 

demands from the parliament and the commission for member states to foot the bill for a heftier budget. They already failed to reach an 

agreement in November, when net payers to the EU budget would not agree to increase their contribution to the EU budget, while less 

developed member states wanted to keep cohesion and agriculture budgets untouched. In the meantime, the UK has finally left the 

bloc, a move which will poke a hole in the EU budget of about €75 billion over the next seven years.  

At the same time, the European Commission has announced new plans to invest in research and innovation needed to transition to a 

carbon-neutral economy by 2050. It also wants to make the EU a global leader in artificial intelligence.  All this requires more money 

and von der Leyen told MEPs the new budget should “anchor Europe’s position as world leading research region.” 

 

She urged them to make sure the commission’s new priorities, “get the attention they deserve” in the new budget.  

Some member states are “rightly” defending the common agricultural policy and cohesion funds. However, Von der Leyen wants “to 

see the same dedication when it comes to defending our new priorities.”  Croatian prime minister Andrej Plenkovic will chair the budget 

summit next week, as Croatia is now holding the rotating presidency of the EU council. In a joint press conference with European 
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Council president Charles Michel, Plenkovic said, "We must do everything to get as much as possible now that a big member state, a 

net contributor, Great Britain, has left the union."  Michel is expected to send EU leaders a draft proposal for the budget by Monday. 

Belgian MEP Philippe Lamberts warned EU leaders the parliament will have the final vote over whatever budget deal is reached in the 

council.  He said the parliament will “never accept” a budget lower than the current one. “We won’t give in just because of time 

pressure,” he said.  
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Other International subsidy news 

 

Openstelling Global Stars-Innovatieprojecten met partners uit India (12 februari 2020) 

Bron: Website Rijksoverheid  officiële bekendmakingen Staatscourant https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8536.html     

Met deze wijzigingsregeling wordt de subsidiemodule Internationaal innoveren, die is opgenomen in titel 3.8 van de RNES, 

voor Global Stars-innovatieprojecten opnieuw opengesteld. Onder de subsidiemodule Internationaal innoveren kan subsidie 

worden verstrekt voor een aantal specifieke programma’s die mogelijk worden gemaakt door het EUREKA-netwerk, 

waaronder het programma Global Stars.  

 

EUREKA is een intergouvernementeel netwerk van meer dan 40 landen en de Europese Unie. De belangrijkste ambitie is het 

bevorderen van productiviteit en concurrentiekracht van de industrie door technologische R&D-samenwerking en innovatie. Via deze 

wijzigingsregeling wordt de subsidiemodule, voor zover het Global Stars-innovatieprojecten betreft, opengesteld. Hiermee wordt het 

mogelijk gemaakt dat Nederlandse partijen ondersteund worden voor hun deelname aan  het programma Global Stars-

innovatieprojecten. Het Global Stars-programma faciliteert innovatieprojecten die uitgevoerd worden door deelnemers die gevestigd zijn 

in Nederland (eventueel aangevuld met andere deelnemers die gevestigd zijn in een ander land dat is aangesloten bij het EUREKA-

netwerk) samen met ten minste één deelnemer die gevestigd is in een land dat geen lid is van het EUREKA-netwerk. Voor iedere 

deelnemer geldt dat deze subsidie moet aanvragen in het land waar deze gevestigd is. Het land van herkomst ondersteunt de 

desbetreffende deelnemer als deze zowel voldoet aan de voorwaarden die opgenomen zijn in de internationale Global Stars-

innovatiecall als aan de nationale voorwaarden. Indien subsidie beschikbaar wordt gesteld voor een nieuwe Global Stars-innovatiecall, 

wordt dit mogelijk gemaakt via een wijziging van de openstellingsregeling, waarin de naam van en een link naar de Global Stars-

innovatiecall wordt opgenomen. Uit de Global Stars-innovatiecall volgt ook in welk niet EUREKA-land minimaal één deelnemer aan het 

project gevestigd moet zijn.  

 

De Global Stars-innovatiecall waar de onderhavige openstelling op ziet, heeft betrekking op projecten die uitgevoerd worden in 

samenwerking met een deelnemer uit India. De subsidiemodule Internationaal innoveren wordt voor deze Global Stars-

innovatieprojecten opengesteld van 17 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Het subsidieplafond dat vanuit Nederland beschikbaar 

wordt gesteld, is voor deze Global Stars-innovatieprojecten vastgesteld op € 925.000. De deelnemers aan een Global Stars-

innovatieproject komen alleen voor subsidie in aanmerking, indien zij een subsidieaanvraag hebben ingediend voor de internationale 

beoordeling. De internationale beoordeling en de nationale beoordeling van het project worden gelijktijdig uitgevoerd.  

 

Voor meer informatie over Global Stars programma: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/globalstars-stimulering-

marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa  

  

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-8536.html
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/globalstars-stimulering-marktgerichte-rd-met-partners-buiten-europa
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National subsidy news  

MOOI-regeling opent met € 65 miljoen voor klimaatinnovatie (14 februari 2020) 

Bron: Website RVO https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie    

De nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) gaat open met € 65 miljoen. De regeling 

ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een 

integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes. 

De CO2-uitstoot van Nederland moet in 2030 49% minder zijn dan in 1990 en 95% in 2050. De MOOI-regeling stimuleert integrale 

innovatieve oplossingen voor 4 thema's. Het gaat om 'Wind op zee', 'Hernieuwbare energie op land’, de 'Gebouwde omgeving' en 

'Industrie'. 

 

Projecten: integraal, omvangrijk en SMART 

Een project moet een flinke omvang hebben. De aanpak moet integraal zijn, doordat meerdere bedrijven uit de innovatieketen 

aansluiten. Bij voorkeur zijn dit organisaties uit verschillende disciplines in consortia. Aanvragers leggen een innovatieplan voor met 

mijlpalen. Ze moeten die SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) formuleren. 

 

Deadlines voor aanmelding en aanvraag 

Samenwerkende partijen kunnen tot 20 april 2020 17:00 uur hun vooraanmelding indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO). Heeft u een beoordeling ontvangen? Dan kunt u uw uitgewerkte vooraanmelding verwerken in een 

subsidieaanvraag. Dit kan tot en met 8 september 2020 17:00 uur. 

 

Advies en informatie 

Heeft u een goed idee maar nog geen consortium? Kan uw consortium in wording nog geschikte partners gebruiken? Of wilt u weten bij 

welk bestaand consortium u misschien kunt aansluiten? Neem contact op met RVO voor advies en informatie over de MOOI-regeling. 

U kunt met ons ook uw projectidee bespreken. 

Bent u nog op zoek bent naar goede partners voor uw samenwerkingsverband? Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) helpen u 

graag. Kom ook naar onze voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomsten https://www.topsectorenergie.nl/agenda . 

 

MMIP's 

De MOOI-regeling komt voort uit het missiegedreven innovatiebeleid. De Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s) 

van de Topsector Energie zijn de basis van deze regeling. Het idee is om systeeminnovaties op deze missiegerichte, integrale manier 

aan te pakken. Daardoor neemt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovaties toe. 

 

Meer weten? 

• Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI): https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi  

• Officiële bekendmakingen Topsector Energie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-

innovatie-topsector-energie/offici%C3%ABle-bekendmakingen  

 

 

Social science and humanities researchers wanted for HTSM MVI top-up research (11 

February 2020) 

Source: Website NWO https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/social-science-and-humanities-researchers-wanted-for-

htsm-mvi-top-up-research.html  

In 2019, 22 projects were awarded funding within the annual call of High Tech Systems & Materials (HTSM). To ensure that 

these projects lead to innovation with broad societal support, NWO offers – via a HTSM MVI top-up call - the possibility to 

integrate several projects with the NWO Responsible Innovation (MVI) approach. NWO developed the MVI approach for 

research into the societal aspects of technological innovations. It maps out and incorporates those societal aspects (like juridical, 

ethical/philosophical, economic, sociological and behavioural/psychological) at an early stage, to make sure they are incorporated in the 

research design. The goal of MVI research is to create innovations that meet societal demands. 

 

Project leaders from granted several HTSM 2019 projects are planning to apply for the HTSM MVI top-up grant. They are looking for 

social science and humanities researchers to jointly write a proposal for this call. A short summary of their HTSM-projects and their 

contact information can be found on the MVI-website https://www.nwo-mvi.nl/node/5841. Take a look on this page for more information 

and if you are interested to participate feel free to contact the project leaders. The deadline for full HTSM MVI top-up proposals is 16th 

of April 2020. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie
https://www.topsectorenergie.nl/agenda
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/offici%C3%ABle-bekendmakingen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidies-energie-innovatie-topsector-energie/offici%C3%ABle-bekendmakingen
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/social-science-and-humanities-researchers-wanted-for-htsm-mvi-top-up-research.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/social-science-and-humanities-researchers-wanted-for-htsm-mvi-top-up-research.html
https://www.nwo-mvi.nl/node/5841
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About MVI 

NWO-MVI research is focussed on pressing societal challenges and the innovations that are needed to address these challenges. It 

strives to incorporate the societal aspects of these (technological) innovations in the design and development process from the outset. 

The goal of NWO-MVI research is to implement innovations that have broad social support. The NWO-MVI approach has three 

fundamental priorities: 

• Proactive design and development perspective 

Societal aspects and the potential impact on stakeholders are involved from the start of the innovation process. Examples are 

the legal, ethical/philosophical, economic, sociological and (behavioural) psychological aspects. 

• Multidisciplinary and integrated approach 

Societal challenges are always multidisciplinary in nature. In the research, expertise from the humanities, natural sciences 

and social sciences is deployed in an integrated manner to realise innovations that not only try to solve a problem but are also 

acceptable or responsible from a societal viewpoint. 

• Societal relevance and valorisation 

Stakeholders are involved in the research to contribute their knowledge from everyday practice and to facilitate the 

applicability and implementation of the research results. 

 

About HTSM 

High Tech Systems and Materials https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/high+tech+systems+and+materials  is one 

of the nine Dutch top sectors. Various roadmaps have been defined within HTSM: Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, 

Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, 

Semiconductor Equipment, Smart Industry and Space. There is also the top sector overarching theme ICT. These roadmaps and ICT 

together form the Top Consortium Knowledge and Information (TKI) of HTSM and provide the direction in which the demand-driven 

research should develop in the coming years. The research programme HTSM is aimed at developing knowledge for technological 

breakthroughs and innovative applications. Researchers and companies work closely together to achieve this goal. Each year, the 

NWO Domain Applied and Engineering Sciences (AES) publishes a call for proposals. 

 

 

Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie (10 

februari 2020) 

Bron: Website NWO Onderzoek & Resultaten https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/humane-

meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie.html    

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en 

Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland) stellen gezamenlijk 5,55 miljoen euro beschikbaar voor de 

ontwikkeling en validatie van humane meetmodellen. Binnen het onderzoeksprogramma wordt via publiek-private 

samenwerkingen bijgedragen aan effectiever gezondheidsonderzoek voor de mens dat minder afhankelijk wordt van 

proefdieronderzoek. 

https://www.nwo.nl/en/research-and-results/programmes/high+tech+systems+and+materials
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie.html
https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/ttw/partnership/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie.html
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Achtergrond 

Miljoenen mensen moeten dagelijks omgaan met de consequenties van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. NWO-domein 

TTW, de SGF, ZonMw en Topsector LSH willen bijdragen aan een beter en langer gezond leven voor iedereen. Wetenschappelijk 

onderzoek, bijvoorbeeld naar betere behandelingen, is van cruciaal belang. De verwachting is dat onderzoekmodellen die gebaseerd 

zijn op humaan materiaal zoals cellen en weefsels of computermodellen gebaseerd op humane data de situatie in de mens beter 

benaderen dan proefdiermodellen doen. Hoe meer een onderzoek model vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en 

gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk. 

 

In dit kader hebben de SGF, NWO-domein TTW, ZonMw en Topsector LSH een programma Humane meetmodellen opgezet. In 2019 

heeft een eerste financieringsronde binnen dit programma plaatsgevonden, getiteld ‘Humane meetmodellen: op naar betere humane 

meetmodellen’. Begin maart 2020 opent een nieuwe financieringsronde getiteld ‘Humane meetmodellen 2.0: voor 

gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie’. 

 

Doel 

Het doel van het programma Humane meetmodellen is om de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere humane meetmodellen voor 

gezondheidsonderzoek te stimuleren, om hiermee de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten voor de mens te verbeteren en te 

versnellen. De focus van de tweede call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar 

ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). De resultaten moeten toepasbaar zijn voor meerdere ziekten dan 

wel impact hebben op meerdere patiëntgroepen. 

 

Call for proposals 

Begin maart 2020 wordt op deze website een call geopend voor onderzoeksvoorstellen die bijdragen aan het doel van het programma. 

Afhankelijk van het type onderzoek (fundamenteel, industrieel of experimenteel) en de bijdragen van private en publieke parti jen binnen 

het samenwerkingsproject, kan per onderzoek tussen 0,5 en 1 miljoen euro financiering worden aangevraagd. 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot medio juni 2020 door een consortium bestaande uit minimaal twee onderzoeksorganisaties en 

minimaal twee private partijen. Meer informatie over de voorwaarden en beoordelingsprocedure wordt beschikbaar gesteld in de call for 

proposals. 

Netwerkbijeenkomst 

Op 2 april aanstaande wordt een informatie- en netwerkbijeenkomst georganiseerd om partijen gelegenheid te bieden om kansen voor 

samenwerking te verkennen. Geïnteresseerde onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn van harte welkom. 

Aanmelden is gratis en kan via deze link https://www.aanmelder.nl/115152  

De bijeenkomst vindt plaats van 13:00-17:00 uur bij NWO in Utrecht (Winthontlaan 2, 3526 KV Utrecht). Deze locatie 

https://www.nwo.nl/contact/nwo+utrecht  is goed te bereiken met het openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

  

   

https://www.aanmelder.nl/115152
https://www.nwo.nl/contact/nwo+utrecht
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Regional subsidy  and innovation news 

Rijk investeert opnieuw 180 miljoen in Regio Deals (17 februari 2020) 

Bron: Website RVO  Actueel Nieuws https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijk-investeert-opnieuw-180-miljoen-regio-deals  

Opnieuw zijn er vanuit heel Nederland voorstellen gedaan voor nieuwe Regio Deals. Van de 26 voorstellen zijn er 14 

geselecteerd die het Rijk samen met de regio’s uit gaat werken tot een deal. Hiervoor stelt het Kabinet € 180 miljoen 

beschikbaar. 

 
 

De ministerraad stemde in met dit voorstel van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Knops van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geld komt uit de Regio Envelop waar in deze kab inetsperiode in totaal € 950 miljoen zit. 

Deze Regio Envelop is bedoeld om samen te werken aan de plek waar we met elkaar wonen, werken, leren en leven. Begin 2018 

kregen 6 opgaven al € 482 miljoen. In 2019 was dat € 215 miljoen voor 12 deals. 

 

Evenwichtige verdeling 

Bij de selectie van de deals is niet alleen gekeken naar kwaliteit, maar ook naar een evenwichtige verdeling over de 4 landsdelen en 

naar eerdere Regio Deals. De deals zijn beoordeeld op de uitdagingen in de regio en de bijdrage aan de brede welvaart. De aanpak 

moet integraal, doelmatig en doeltreffend zijn. De uitvoeringskracht moet zorgen voor concrete resultaten binnen de periode 2020-

2022. 

Minister Schouten: "Uit alle ingediende voorstellen spreekt een enorm enthousiasme en een grote gedrevenheid om aan de slag te 

gaan. In heel Nederland zien we unieke samenwerkingen waarin partijen elkaar opzoeken om samen te werken aan het verder 

brengen van de regio." 

Voorstel Regio Deal met maximale bijdrage 

  Noord Oost Zuid West 

  
Zuidoost Friesland 

€ 15 mln 

Zwolle 

€ 22,5 mln 

Noordoost-Brabant 

€ 10 mln 

Drechtsteden 

€ 22,5 mln 

  
Groningen Noord 

€ 15 mln 

Veluwe 

€ 12,5 mln 

Noord Limburg 

€ 17,5 mln 

Zuid-Hollandse Delta 

€ 7,5 mln 

  
Oost-Groningen 

€ 15 mln 

Rivierenland 

€ 7,5 mln 

Zeeuws-Vlaanderen 

€ 7,5 mln 

Regio Utrecht: Overvecht, Batau en Vollenhove 

€ 15 mln 

  
  Cleantech 

€ 7,5 mln 

  Kop van Noord-Holland 

€ 5 mln 

Totaal € 180 mln. € 45 mln € 50 mln € 35 mln € 50 mln 

Financieel partnerschap 

Voor het sluiten van een Regio Deal is betrokkenheid vanuit alle partijen belangrijk. Daarom is ervoor gekozen te werken met 

cofinanciering: 50% van de bijdrage komt vanuit het Rijk en minimaal 50% vanuit publieke partners in de regio zelf. Zo is er ruim € 360 

miljoen beschikbaar. 

Minister Knops: "Met deze Regio Deals willen we de welvaart in heel Nederland verbreden. Denk aan het verbeteren van 

voorzieningen, het beter laten aansluiten van het regionale onderwijs op de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven, en het passend maken 

van het woningaanbod." 

De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat deze 14 Regio Deals medio 2020 kunnen worden 

afgesloten. 

 

Meer weten? 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijk-investeert-opnieuw-180-miljoen-regio-deals
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Regio Deals: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regio-deals  

 

 

Commissie start pilots om burgers meer te betrekken bij cohesiebeleid (12 februari 

2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 6, 2020 

 
De Commissie lanceert twee nieuwe pilots waarin het burgers meer hoopt te betrekken bij cohesiebeleid. De pilots moeten 

burgers en maatschappelijke organisaties in staat stellen om cohesieprojecten beter vorm te geven. 

 

Twee pilots zetten in op burgerbetrokkenheid 

De Commissie introduceert twee pilots https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_197  die tot meer inspraak van 

burgers en het maatschappelijk middenveld in cohesiebeleid moeten leiden. Via de pilots ontvangen maatschappelijke organisaties 

ondersteuning van experts in het ontwikkelen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om cohesieprojecten vorm te geven. De 

eerste pilot https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/ moet organisaties 

die Europese fondsen beheren helpen in het opzetten van nieuwe initiatieven om burgers meer te betrekken en transparantie te 

promoten. Voor de tweede pilot https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/  heeft de 

Commissie 250 duizend euro opzijgezet om grassroots financiering voor innovatieve ideeën en initiatieven van burgers mogelijk te 

maken. Hierbij focust de Commissie zich vooral op kleinere maatschappelijke organisaties en lokale initiatieven. De pilots moeten een 

fundament leggen voor beter cohesiebeleid binnen de EU. 

 

Context 

De twee pilots worden gedurende de komende 12 maanden uitgevoerd. De call voor de eerste pilot staat inmiddels open voor 

geïnteresseerden, de tweede pilot zal later geopend worden. Houd deze website hiervoor in de gaten. De resultaten – die vervolgens 

via een rapport worden gepresenteerd – moeten inzicht verschaffen in hoe burgers beter kunnen worden betrokken bij cohesiebeleid. 

Daarnaast hoopt de Commissie vergelijkbare initiatieven op het gebeid van cohesiebeleid te bevorderen in het volgende Meerjarig 

Financieel Kader 2021-2027 (MFK). Ook op andere beleidsterreinen probeert de Commissie burgers beter te betrekken, zoals bij de 

uitwerking van Horizon Europe of het werk van het Joint Research Centre. 

 

Meer informatie: 

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_197: Cohesion Policy: involving 

citiznens to ensure better results 

Call pilot 1 Commissie https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/: Calls 

for expressions of interest – DG REGIO 

Call pilot 2 Commissie https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/: Call for Proposals – 

DG REGIO – hier zal de pilot gepubliceerd worden  

  

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/regio-deals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_197
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Consultatie-strategisch-plan-Horizon-Europe-nu-open
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/JRC-werkt-aan-burgerbetrokkenheid-en-steun-aan-lidstaten
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_197
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
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EU R&D and innovation policy 

EU-leiders maken zich op voor uitputtende begrotingsweek over cijfers achter de komma 

(15 februari 2020) 

Bron: Financieele Dagblad 15  februari 2020  

 
Premier Mark Rutte in Brussel tijdens een persconferentie na afloop van de Europese top van december over de aanpak van 

klimaatverandering en de Europese meerjarenbegroting. Er zit nog altijd weinig schot in de onderhandelingen over dit EU-budget.Foto: 

Bart Maat/ANP 

Wie denkt dat het nogal makkelijk is om keihard 'nee' te zeggen en daarin te volharden, komt bedrogen uit. Mark Rutte is er 

maar druk mee. Het kost de premier een hoop (reis)tijd om uit te leggen dat hij nog altijd zijn poot stijf houdt in de 

onderhandelingen over een nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027.  

Zo reed hij twee weken geleden naar Brussel voor een werkdiner met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. 

Die zaterdag viel op de eerste dag dat de Britten geen lid meer zijn van de EU, aanleiding voor Von der Leyen om met de 27 

resterende regeringsleiders haar beleidsprioriteiten nog eens nader te bespreken.  

 

Extra Europese top 

Von der Leyens ambities voor een schoner klimaat, een grotere rol voor Europa op het wereldtoneel én het bouwen aan een 

voortrekkersrol op het gebied van digitalisering kosten veel geld. Miljarden die Nederland niet wil bijplussen, benadrukte Rutte opnieuw. 

Brussel moet maar meer bezuinigen op de fondsen voor landbouw en arme regio's om deze plannen te financieren, vindt hij. Nederland 

is trouwens wel blij met de strategische agenda van Von der Leyen. 

Nog geen week later toog Rutte opnieuw naar Brussel voor het volgende werkdiner. Ditmaal was hij over de vloer bij Charles Michel, 

kersverse voorman van de Europese Raad van regeringsleiders. Michel heeft donderdag een extra Europese top belegd, waarop hij 

een doorbraak wil forceren in het begrotingsoverleg. Tijdens het diner vorige week gaf Rutte zijn liberale vriend nogmaals te kennen dat 

Nederland voet bij stuk houdt.  

 

Vrekkige vier 

Den Haag wil, net als Wenen, Kopenhagen en Stockholm, niet meer betalen dan 1,00% van het bruto nationaal inkomen. Berlijn 

weigert evenals deze 'vrekkige vier landen' al te fors de buidel te trekken en hamert fanatiek op 1%, maar met ruimte achter de komma. 

Voor het goede begrip: die twee cijfers achter de komma maken veel uit. Het kan gaan om vele miljarden euro's extra. De Europese 

Commissie stelde eerder een budget van 1,114% voor.  

Anders dan de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz hield Rutte de stemming er bij Michel wèl in. Kurz dreigde tijdens zijn bezoek aan 

Michel namelijk zijn vetorecht in te zetten als Oostenrijk zijn zin niet krijgt. Rutte volgde dit voorbeeld niet en noemde het zelfs 'zwak' 

om van tevoren al te hinten op een veto.  

 

In de loopgraven 

Mogelijk speelt hierbij mee dat Nederlandse ambtenaren in de wandelgangen al maanden zeggen te verwachten dat Rutte uiteindelijk 

water bij de wijn moet doen. Alle andere 22 lidstaten, die ook vetorecht hebben, zijn immers wèl voor een hogere EU-begroting. Ook 

het Europees Parlement, dat instemmingsrecht heeft, liet woensdag nogmaals weten https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-

room/20200206IPR72013/meer-dan-geld-meerjarenbegroting-is-een-instrument-voor-de-toekomst-van-europa  dat de lidstaten hun 

gierigheid moeten laten varen. Het opteert voor een EU-budget van liefst 1,3%.  

Wellicht heeft Rutte daarnaast tóch geluisterd naar de waarschuwingen van EU-deskundigen en de Eurocommissarissen Frans 

Timmermans (klimaat) en Johannes Hahn (begroting). Zij menen dat Nederland zijn eigen glazen ingooit https://fd.nl/economie-

politiek/1333208/timmermans-vreest-dat-nederland-eigen-glazen-ingooit-in-begrotingsoverleg  als de premier zich nog verder in de 

loopgraven ingraaft. Dat gebeurde ook al bij de onderhandelingen over het lopende budget (2014-2020). Den Haag kreeg toen na 

https://fd.nl/economie-politiek/1332592/extra-top-over-meerjarenbegroting-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200206IPR72013/meer-dan-geld-meerjarenbegroting-is-een-instrument-voor-de-toekomst-van-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20200206IPR72013/meer-dan-geld-meerjarenbegroting-is-een-instrument-voor-de-toekomst-van-europa
https://fd.nl/economie-politiek/1332953/hahn-nederland-moet-flexibeler-zijn-in-discussie-over-europese-begroting
https://fd.nl/economie-politiek/1333208/timmermans-vreest-dat-nederland-eigen-glazen-ingooit-in-begrotingsoverleg
https://fd.nl/economie-politiek/1333208/timmermans-vreest-dat-nederland-eigen-glazen-ingooit-in-begrotingsoverleg
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stevig onderhandelen weliswaar een flinke korting op zijn EU-afdracht aan Brussel, maar die ging ten koste van investeringen in 

innovatie en onderzoek. Van die EU-uitgaven profiteert Nederland doorgaans bovenmatig.  

 

Cohesievrienden 

Gisteren liet Rutte de ministerraad schieten voor wéér een begrotingsoverleg. Hij toog naar Parijs voor een lunch met de Franse 

president Emmanuel Macron, met wie Rutte wel vaker optrekt. Ze delen de mening dat de klimaataanpak grote urgentie heeft. Ook 

kunnen landen als Polen die de rechtsstaatprincipes ondergraven, wat hen betreft fluiten naar EU-subsidies. 

Over de hoogte van de EU-begroting denken ze echter totaal anders. Net als over de eigen begroting voor de negentien eurolanden, 

die maandag in Brussel weer wordt besproken. Anders dan Rutte koestert Macron bovendien de EU-landbouwsteun. Maar Frankrijk 

behoort dan weer niet tot de 'vrienden van cohesie'. Dit verbond van Oost- en Zuid-Europese landen zet alles op alles om 

bezuinigingen op de regiosubsidies te voorkomen. 

 

Uitputtingsslag 

In een poging al deze tegenstrijdige belangen alsnog te overbruggen, besloot Michel vrijdag de regeringsleiders een compromis voor te 

leggen. Hij stelt een EU-budget van 1,074% voor en wil hier donderdag op de EU-top over doorpraten tot er een akkoord ligt. Michel 

raadt de leiders aan 'meerdere overhemden' mee te nemen, zodat ze desnoods het hele weekend kunnen doorhalen.  

Maar diplomaten denken niet dat het tot zo'n uitputtingsslag komt, omdat de geesten nog niet rijp zijn voor grote stappen in elkaars 

richting en er wat tijd rest. Of zoals Rutte het onlangs verwoordde: 'Wij hebben geen haast.'  

 

 

Commissie onderzoekt salarisverschillen Europese onderzoekers (14 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 7, 2020 

 
De Commissie start een onderzoek naar de salarisverschillen van onderzoekers in de verschillende lidstaten. Op die manier 

hoopt het beter te kunnen inzetten op een gebalanceerde circulatie van onderzoekers binnen de EU, verklaarde 

Eurocommissaris Mariya Gabriel tijdens een speech in Zagreb. 

 

Onderzoek richt zich op salarisverschillen en brain drain 

De Commissie gaat een “gedetailleerde analyse” verrichten naar de salarisverschillen tussen onderzoekers in de verschillende EU-

landen. Zo hoopt eurocommissaris Gabriel meer inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen in de salarisverschillen tussen 

Europese onderzoekers. Ook wil de Commissie informatie verzamelen over de mobiliteit van onderzoekers in alle lidstaten en de 

oorzaken van de brain drain. Volgens Gabriel, die haar uitspraken https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-

2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-

zagreb_en  deed tijdens een bijeenkomst in Zagreb, is de Commissie klaar om een actievere rol te spelen in het stimuleren van het 

vrije verkeer van onderzoekers en kennis in Europa. Daarnaast werd ook de rol van de individuele lidstaten in het bieden van een 

aantrekkelijke werkomgeving voor onderzoekers onderstreept. Nog voor de zomer hoopt Gabriel met een plan te komen voor de 

Europese onderzoeksruimte, dat onder meer aandacht besteedt aan een gebalanceerde circulatie van kennis. De resultaten van het 

onderzoek naar salarisverschillen worden naar verwachting eind 2021 gepresenteerd.  

 

Context 

Brain circulation staat onder het Kroatisch voorzitterschap https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Prioriteiten-Kroatisch-voorzitterschap-

gepubliceerd  van de Europese Raad momenteel hoog op de agenda. Tijdens de laatste informele onderzoeksraad spraken de 

verschillende ministers over EU-instrumenten die de brain drain kunnen terugdringen. Zo zouden onder meer het Marie Skłodowska-

Curie Acties en de European Research Council kunnen bijdragen aan een gebalanceerde circulatie van onderzoekers in Europa.  

 

Meer informatie:  

Speech Commissie https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-

gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en: Speech of Commissioner Gabriel at the Informal 

Meeting of Ministers responsible for Competitiveness (Research) in Zagreb 

 

 

Europees beleid zou zich sterker moeten richten op digitalisering (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

https://fd.nl/economie-politiek/1334878/eu-voorzitter-michel-stelt-eu-landen-compromis-voor-over-hun-ruzie-over-nieuwe-eu-begroting
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Prioriteiten-Kroatisch-voorzitterschap-gepubliceerd
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Prioriteiten-Kroatisch-voorzitterschap-gepubliceerd
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/speech-commissioner-gabriel-informal-meeting-ministers-responsible-competitiveness-research-zagreb_en
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De organisatie van bedrijven uit de tech-industrie, Digital Europe, heeft een rapport uitgebracht over de verdere digitalisering 

van de Europese industrie. Van het totale EU-budget zou 10 procent moeten worden besteed aan digitalisering, tegen 3 procent nu. 

Daarnaast zou de EU zich sterker moeten maken voor open markten en eerlijke wereldwijde concurrentie. Op een symposium van de 

Tweede Kamer zetten eurocommissaris Margrethe Vestager uiteen welke kaders de Europese Commissie hanteert als het gaat om 

verdere digitalisering van de economie en de maatschappij, zoals het streven naar eerlijkheid en vertrouwen, en het halen van 

maatschappelijke doelen. 

Nieuwsbericht Digital Europe: https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-

boost-digitalisation-of-industry-and-jobs/  

Rapport Digital Europe: https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-boost-

digitalisation-of-industry-and-jobs/  

Nieuwsbericht Tweede Kamer: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/symposium-over-digitalisering-met-eurocommissaris-

vestager  

Toespraak Vestager: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/shaping-digital-future-

europe_en  

Videoverslag bijeenkomst: https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/symposium-met-eurocommissaris-margrethe-vestager  

 

 

Besprekingen over aansluiting derde landen bij Horizon Europe begonnen (14 februari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

De EU-lidstaten hebben een begin gemaakt met het vaststellen van regels voor de internationale uitbreiding van het EU-

onderzoeksprogramma Horizon Europe. Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Singapore en Zuid-Korea hebben belangstelling 

getoond voor een geassocieerd lidmaatschap. De nog steeds lopende onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader 

van de EU en het daarmee samenhangende budget voor Horizon Europe, frustreren de gesprekken over geassocieerde deelname wel 

enigszins. De Amerikaanse regering heeft laten weten dat ze niet instemt met de ideeën van de EU over aansluiting bij Horizon Europe. 

Nieuwsbericht Science|Business – 1: https://sciencebusiness.net/news/discussions-opening-horizon-europe-other-countries-re-start-

next-week  

Nieuwsbericht Science|Business – 2: https://sciencebusiness.net/news/washington-brussels-we-dont-horizon-deal-youre-offering  

 

 

Discussie over MFK frustrerend voor Europese onderzoekers (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Nu de onderhandelingen over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU maar niet willen vlotten, komt voor 

Europese onderzoekers de continuïteit in het aanbod van onderzoeksbeurzen in het gedrang. Dat geldt in het bijzonder voor aanvragen 

in Pillar Two – Global Challenges and European Industrial Competitiveness. De werkprogramma’s kunnen niet ontwikkeld worden 

zonder budget. De voorbereidingen voor Pillar One (Basic research) en Pillar Three (Innovation) zijn zo ver gevorderd, dat de 

aanvraagprocedures bij wijze van spreken een dag na een akkoord over het MFK van start zouden kunnen gaan. 

Nieuwsbericht Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/mind-gap-budget-tussle-set-delay-full-start-horizon-europe  

 

 

Eurostat: 41 procent van de wetenschappers in Europa is vrouw (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

In 2018 waren er in de EU (exclusief het VK) bijna 15 miljoen wetenschappers en ingenieurs. Daarvan was 59 procent man en 41 

procent vrouw. Dat laten cijfers van Eurostat zien. Mannelijke wetenschappers en ingenieurs zijn oververtegenwoordigd in de industrie 

(79%), terwijl de verhouding tussen mannen en vrouwen in de dienstensector evenwichtiger is (54% man en 46% vrouw). In vier landen 

zijn er wel meer vrouwelijke dan mannelijke wetenschappers en ingenieurs: Litouwen, Bulgarije, Letland en Denemarken. In Nederland 

is de man/vrouwverdeling in de wetenschap nog iets onevenwichtiger dan in de EU als geheel. 

Nieuwsbericht Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200210-2  

Cijfers Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do  

 

 

Wetenschappelijke hoofdadviseurs presenteren activiteitenrapport 2015-2019 (14 februari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

De Europese Group of Chief Scientific Advisors heeft een rapport uitgebracht over de activiteiten die ze de afgelopen vier jaar 

(2015-2019) heeft uitgevoerd. Daarbij gaat het niet alleen om het uitbrengen van adviezen, maar ook over het samenwerken met 

andere partijen, het organiseren van bijeenkomsten of het geven van presentaties. Het rapport laat zien dat het werk van de groep 

duidelijk effect heeft gehad op de Europese beleidsvorming. 

Rapport: https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_4years_b5_2020_web.pdf  

 

 

https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-boost-digitalisation-of-industry-and-jobs/
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-boost-digitalisation-of-industry-and-jobs/
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-boost-digitalisation-of-industry-and-jobs/
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleurope-european-leaders-should-focus-on-policies-to-boost-digitalisation-of-industry-and-jobs/
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/symposium-over-digitalisering-met-eurocommissaris-vestager
https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/symposium-over-digitalisering-met-eurocommissaris-vestager
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/shaping-digital-future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/shaping-digital-future-europe_en
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/symposium-met-eurocommissaris-margrethe-vestager
https://sciencebusiness.net/news/discussions-opening-horizon-europe-other-countries-re-start-next-week
https://sciencebusiness.net/news/discussions-opening-horizon-europe-other-countries-re-start-next-week
https://sciencebusiness.net/news/washington-brussels-we-dont-horizon-deal-youre-offering
https://sciencebusiness.net/news/mind-gap-budget-tussle-set-delay-full-start-horizon-europe
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200210-2
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do
https://ec.europa.eu/research/sam/pdf/sam_4years_b5_2020_web.pdf
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Commissie zoekt experts voor Innovation Fund (13 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 6, 2020 

 
De Europese Commissie is op zoek naar evaluatoren voor het Innovation Fund. Het fonds zal zich in het kader van de Green 

Deal richten op de financiering van innovatieve technologieën en projecten die de uitstoot van koolstofdioxide aanzienlijk 

moeten verlagen. Het fonds zal op deze manier een bijdrage moeten leveren aan de Europese klimaatdoelen. Registreren kan 

vóór 31 maart 2020. 

 

Experts gezocht 

De Commissie heeft onlangs een oproep voor experts gepubliceerd https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-

innovation-fund-experts  voor het Innovation fund https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en  Hierin vraagt ze 

deskundigen uit verschillende vakgebieden, zoals hernieuwbare energie, energieopslag en koolstof- afvang, zich aan te melden als 

evaluatoren. Geïnteresseerde experts kunnen zich voor 31 maart 2020 aanmelden via de Funding and Tenders Portal expert database 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert.  Vroege aanmelding wordt aangemoedigd. De 

selectie van deskundigen zal plaatsvinden in juni/juli 2020 en de eerste call voor voorstellen staat gepland voor de zomer. 

 

Context 

Het Innovation Fund is de opvolger van het NER 300 programme. Het doel van het Fonds is het ondersteunen van innovatieve, 

koolstofarme technologieën en processen in diverse sectoren. Het doel is om 10 miljard euro te investeren tot aan 2030. Het 

programma valt onder de Green Deal en is een van de middelen van de Commissie om haar visie van een klimaatneutraal Europa 

tegen 2050 realiteit te maken. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Europese Commissie https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts : Call for 

Innovation Fund experts 

Oproep Europese Commissie https://ec.europa.eu/inea/node/13350: Innovation Fund: Join us as an expert! 

 

 

Ben of ken jij een vrouwelijke innovator? (13 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 6, 2020 

 
De Europese Commissie heeft de aanmeldingen voor de jaarlijkse EU Prize for Women Innovators geopend. Zij is op zoek 

naar vrouwelijke ondernemers die opvallende innovatieve en creatieve bedrijven hebben gestart. Kandidaten kunnen zich tot 

12 april aanmelden. 

 

EU Prize for Women Innovators  

De strijd voor de jaarlijkse EU-prijs voor beste vrouwelijke innovator is weer losgebarsten. Deze prijs https://ec.europa.eu/info/news/eu-

prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en  geeft erkenning aan vrouwelijke ondernemers die creatieve en 

innovatieve bedrijven hebben. Er zullen vier geldprijzen uitgereikt worden tot wel €100,000. Een van de prijzen geeft speciale aandacht 

aan een ondernemer die nog in de startfase van haar carrière zit. De competitie staat open voor vrouwen uit de gehele Europese Unie 

en landen die geassocieerd zijn aan Horizon 2020. Deze vrouwen moeten een succesvol bedrijf hebben gestart voor 1 Januari 2018. 

De deadline voor aanmeldingen is op 21 April 2020. De vier winnaars zullen het tweede halfjaar van 2020 bekend worden gemaakt. 

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/call-innovation-fund-experts
https://ec.europa.eu/inea/node/13350
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en
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Context 

Om als Europa concurrerend te blijven zijn er meer innovators nodig. Er ligt een behoorlijk onbenut potentieel gezien vrouwen nog 

steeds ondervertegenwoordigd zijn in het creëren van innovatieve en creatieve ondernemingen. De Commissie heeft de EU Prize for 

Women Innovators in het leven geroepen om meer publiek besef te creëren en daarnaast meer vrouwen aan te moedigen om ook 

ondernemer te worden.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en: EU 

Prize for Women Innovators 2020 opens for applications 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_234: Women and girls in science - from 

aspiration to reality 

 

 

Europese Commissie wekt wrevel met selectie van energieprojecten (11 februari 2020) 

Bron: Financieele Dagblad 11  februari 2020  

 

 
De Europese lijst met energieprojecten moet onder meer helpen de Europese leveringszekerheid van gas te vergroten en de 

afhankelijkheid van derde landen, zoals Rusland, te verkleinen.Foto: Krisztian Bocsi/Bloomberg 

 

In het kort 

• Europese Commissie stelde lijst samen met projecten die voor subsidie in aanmerking komen. 

• Daar staan veel gasprojecten op en ook een aantal Britse projecten. 

• Dat lijkt lastig te rijmen met de Green Deal van eurocommissaris Frans Timmermans en de brexit. 

• Linkse en groene Europarlementariërs klagen, maar lijken niet bij machte de lijst te torpederen. 

Een Europese lijst met energieprojecten die in aanmerking komen voor gemeenschapsgeld, heeft kwaad bloed gezet bij enkele partijen 

in het Europees Parlement. Een derde van de projecten op de lijst draait om gas, wat zich slecht zou verhouden tot de klimaatplannen 

van Eurocommissaris Frans Timmermans. Ook staan er Britse projecten op, terwijl het Verenigd Koninkrijk op 31 januari de EU verliet 

en onduidelijk is welke rol energie gaat spelen in de toekomstige relatie. 

‘De lijst houdt totaal geen rekening met de Green Deal of het vertrek van het Verenigd Koninkrijk’, zegt PvdA-Europarlementariër 

Mohammed Chahim. Hij vreest dat de EU straks ‘voor veertig tot vijftig jaar’ vastzit aan fossiele energieprojecten die in de toekomst 

waardeloos zullen zijn. ‘En waarom trekken we belastinggeld uit voor een land dat misschien helemaal geen onderdeel wordt van de 

energie-unie?’ 

Bas Eickhout, Europarlementariër van GroenLinks, spreekt van ‘een vergissing’. Hij wil dat de Europese Commissie, die 

verantwoordelijk is voor de lijst, ‘haar huiswerk opnieuw doet’. 

 

Parlement stemt woensdag 

Op woensdag stemt het Europees Parlement in Straatsburg over de lijst. Het parlement kan deze in principe alleen integraal afkeuren, 

waarbij er teruggevallen wordt op een oude lijst, waar nog meer gasprojecten op staan.  

Hoewel de aversie tegen de lijst lijkt te groeien onder Europarlementariërs, maakt dat afwijzen niet aantrekkelijk. De 

sociaaldemocratische fractie waar de PvdA bij zit, is niet eensgezind. Ook de liberalen van Renew Europe zijn verdeeld: D66 is tegen 

de lijst, VVD voor. 

De Europese Volkspartij, de grootste fractie, ziet afwijzen sowieso niet zitten. CDA-parlementariër Tom Berendsen zegt: ‘De lijst is 

misschien niet ideaal, maar wel een stap in de goede richting. Er zijn veel plekken in de EU waar we de stap van kolen naar gas niet 

kunnen overslaan.’ 

Dat er Britse projecten op staan, vindt Berendsen niet bezwaarlijk. ‘Ik heb vertrouwen in de toekomstige relatie met de Britten. 

Bovendien: de Noordzee biedt veel mogelijkheden voor energieprojecten en daar hebben we het Verenigd Koninkrijk voor nodig.’  

 

Grensoverschrijdende projecten 

https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu-prize-women-innovators-2020-opens-applications-2020-feb-11_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_20_234
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De lijst van zogeheten Projects of Common Interest bevat ruim 150 infrastructuurprojecten, waarvan een derde met gas van doen 

heeft. Het gaat veelal om grensoverschrijdende projecten, zoals pijpleidingen tussen lidstaten. De projecten moeten helpen de 

Europese leveringszekerheid te vergroten en de afhankelijkheid van derde landen, zoals Rusland, te verkleinen. 

De lijst dateert van oktober, toen de Europese Commissie nog onder leiding stond van Jean-Claude Juncker. De nieuwe Commissie 

van Ursula von der Leyen heeft CO2-reductie tot speerpunt gemaakt en de hoeveelheid gasprojecten kan daarmee op gespannen voet 

staan. 

Eurocommissaris Kadri Simson, die over energie gaat, erkende dat ook min of meer op maandagavond, toen ze de lijst verdedigde in 

het Europarlement. Er komt in 2021 een nieuwe lijst, zei de Estse, ‘en daarin zal de Green Deal gereflecteerd zijn’. De projecten op de 

huidige lijst kunnen in de tussentijd aanspraak maken op circa €1 mrd aan Europese subsidies en kunnen bij de Europese 

Investeringsbank aankloppen voor co-financiering. 

 

Onzin 

Chahim vindt het onzin dat het afwijzen van de lijst automatisch moet betekenen dat de EU terugvalt op een oude lijst. ‘Waarom zegt 

de Commissie niet: alle elektriciteitsprojecten laten we doorgaan en de andere halen we er nu vanaf. Als de Britten straks lid willen 

worden van de energie-unie, zijn ze welkom.’ 

De Nederlandse projecten op de lijst, waaronder de CO2-opslagprojecten Athos van Amsterdam en CO2 TransPorts van de havens 

van Rotterdam en Antwerpen, zijn volgens Chahim ‘prima’ en moeten steun krijgen. 
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National R&D and innovation policy news 

 

Kabinet voelt niets voor compromis van Michel over EU-begroting (17 februari 2020) 

Bron: Financieele dagblad 17 februari 2020  

 
Premier Mark Rutte (rechts) kruist aanstaande donderdag de degens met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad van 

regeringsleiders (links) en de andere EU-lidstaten over de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Die wil Nederland zo laag mogelijk 

houden.Foto: Reuters/Piroschka van de Wouw 

 

In het kort:  

• Nederland is niet gecharmeerd van het begrotingsvoorstel van EU-voorzitter Charles Michel. 

• Dat zou inhouden dat de Nederlandse EU-afdracht in 2027 met €2 mrd meer stijgt dan begroot.  

• Den Haag maakt zich daarom op de komende EU-top sterk voor een 'substantiële' korting. 

• Nederland wil het kortingenstelsel juist afbouwen, net als de Europese Commissie. 

 

Nederland laat zich niet verleiden door de charmes van Charles Michel. De voorzitter van de Europese Raad van 

regeringsleiders stuurde op Valentijnsdag een nieuw compromisvoorstel naar de EU-lidstaten om te komen tot een nieuwe 

Europese meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. Maar Den Haag toont zich nog altijd een koele minnaar. 

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken liet de Tweede Kamer maandag per brief weten dat het voorstel van Michel 'voor Nederland 

niet de weg is naar overeenstemming'. Belangrijkste reden dat dit compromis leidt tot een flinke kostenstijging voor Nederland. Het zou 

volgens Blok betekenen dat de Nederlandse contributie aan de Europese Unie in 2027 met €2 mrd toeneemt ten opzichte van het 

bedrag waarmee Den Haag nu nog rekening houdt. 

 

Vier 'gierigaards' 

Michel kondigde vrijdag aan dat hij inzet op een nieuwe EU-meerjarenbegroting van 1,074% van het Europese bruto nationaal inkomen 

(bni). Dit komt neer op een totaalbedrag van €1095 mrd over zeven jaar. Eerder vroeg de Europese Commissie nog om een fors hoger 

meerjarig budget van 1,114% van het bni in de EU, oftewel €1135 mrd. Nederland noemde dat Commissievoorstel 'onacceptabel'. 

Den Haag wil een begroting van 1,00% van het Europese bni en verkondigt daarmee een minderheidsstandpunt. Alleen Oostenrijk, 

Zweden en Denemarken delen die mening. Deze EU-lidstaten die meer aan de EU afdragen dan zij aan subsidies ontvangen, staan in 

Brussel ook wel bekend als de 'vrekkige vier'. Overigens voelt ook nettobetaler Duitsland veel voor de hand op de knip in Brussel, maar 

Berlijn staat minder fanatiek in de discussie dan de vier 'gierigaards'. 

 

Extra overhemden 

Michel heeft de Europese regeringsleiders, onder wie Mark Rutte, donderdag naar Brussel geroepen voor een ingelaste top over de 

begrotingsonderhandelingen. De Belgische EU-voorzitter wil tot het gaatje gaan en desnoods nachten doorhalen om een compromis te 

bereiken. Hij heeft de leiders aangeraden extra overhemden mee te nemen.  

Volgens de Kamerbrief wil Rutte tijdens de top vooral hameren op een 'permanente, substantiële correctie' op de Nederlandse afdracht 

aan Brussel. Het bedingen van zo'n korting is volgens het kabinet 'de meest eenvoudige en transparantie oplossing' om tot een eerlijke 

verdeling van de lasten te komen. Op dit moment krijgt Nederland — onder het lopende meerjarenbudget (2014-2020) — nog een 

korting van jaarlijkse ongeveer €1 mrd. 

 

Uit de statistieken 

De Commissie wil echter af van dit kortingenstelsel dat in de jaren 80 door de Britse regering is bedongen. Ook Michel wil het 

gefaseerd afbouwen. Rutte klaagt al veel langer dat Nederland na de brexit een wel heel hoge rekening van de EU krijgt gepresenteerd 
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en 'uit de statistieken dreigt te schieten'. Het Verenigd Koninkrijk laat als grote nettobetaler een financieel gat van zo'n €13 mrd per jaar 

achter. 

 

Ander pijnpunt voor Den Haag — en onder meer ook voor België — is de voorgenomen bezuiniging op de inning van douanegelden. 

Nederland int jaarlijks bijna €3 mrd aan dergelijke gelden in en moet die vervolgens overmaken naar Brussel. Ze mag nu nog 20% van 

de opbrengst houden, maar de Commissie wil dit verlagen naar 10%. Michel stelt als compromis nu voor dat lidstaten 12,5% van de 

douanegelden zelf mogen houden, maar Nederland blijft zich sterk maken voor een vijfde.  

 

Migratie 

Het kabinet is wel blij dat Michel een grotere nadruk legt op de 'nieuwe prioriteiten' en circa 34% van de EU-begroting wil reserveren 

voor onderzoek en innovatie, klimaat, veiligheid en migratie. Toch kan wat Den Haag betreft het mes nog wel dieper in de 'oude' 

aandachtspunten: landbouw en steungeld voor arme regio's.  

 

 

Terugblik AWTI-symposium ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in 

maatschappelijke transities’ (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Op het AWTI-symposium presenteerde Emmo Meijer het advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in 

maatschappelijke transities’ aan een volle zaal geïnteresseerden. De AWTI constateert dat wetenschap en innovatie onvoldoende 

benut worden voor maatschappelijke transitie. Om dit te verbeteren, moet de regering zorgen voor een overkoepelend beeld van het 

Nederland van de toekomst én voor een bijbehorende aanpak voor de transities. Het toekomstbeeld en de aanpak maken gerichte 

investeringen mogelijk, zorgen voor afstemming tussen maatschappelijke transities, en brengen onderzoekers en innovatoren samen 

met maatschappelijke en creatieve partijen. Het advies was de aftrap voor wat een interessante en interactieve middag zou worden. 

Met inspirerende sprekers als Marleen Stikker van Waag, Martin Baptist van Wageningen University & Research en Netty van de Kamp 

van Kunstloc Brabant. Bart Ahsmann van CLICKNL @Margrethe Jonkman van FrieslandCampina en Paul de Krom van TNO 

reflecteerden op het advies. Er werd volop gediscussieerd en nog lang nagepraat. 

Website AWTI: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/02/07/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-

innovatie-in-maatschappelijke-transities  

 

 

“Investeer in onze publieke kennisinfrastructuur met beleid” (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

De druk op wetenschappers neemt niet af door universiteiten simpelweg meer geld te geven. De oplossing is vooral dat 

universiteiten gaan zorgen voor meer samenhang en transparantie in de keuzes die ze maken. Volgens het Rathenau Instituut vraagt 

dit nieuwe vormen van sturing van de instellingen zelf, coördinatie in de sector en een actieve invulling van de 

stelselverantwoordelijkheid van het ministerie van OCW. Dat schrijft het instituut in een Bericht aan het Parlement. De AWTI deed 

vergelijkbare aanbevelingen in zijn advies ‘Het stelsel op scherp gezet’ van juni 2019. In een factsheet aan het Parlement geeft de 

AWTI een kort overzicht van het advies, inclusief een aantal aandachtspunten voor het notaoverleg van 10 februari over de 

Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. 

Nieuwsbericht Rathenau Instituut: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/investeer-onze-publieke-

kennisinfrastructuur-met-beleid  

Bericht aan het Parlement: https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-

02/BAP%20Investeer%20in%20onze%20publieke%20kennisinfrastructruur%20met%20beleid.pdf  

Factsheet AWTI  

AWTI-advies https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet  (juni 2019) 

 

 

“Missiegedreven innovatiebeleid vraagt samenwerking lokaal en nationaal” (14 februari 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Het nieuwe missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet biedt een uitgelezen kans om op vernieuwende wijze 

kennisinstellingen en bedrijven te mobiliseren voor complexe maatschappelijk vraagstukken. Het Rathenau Instituut laat in een 

Bericht aan het Parlement zien wat nodig is voor deze nieuwe vorm van innovatiebeleid, waarbij de nadruk ligt op de aansluiting tussen 

lokaal en nationaal niveau. 

Nieuwsbericht Rathenau Instituut: https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/missiegedreven-innovatiebeleid-vraagt-

samenwerking  

Bericht aan het Parlement: https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-

02/BAP%20Missiegedreven%20innovatiebeleid%20vraagt%20om%20samenwerking_0.pdf    

 

 

 

 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/02/07/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/02/07/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/investeer-onze-publieke-kennisinfrastructuur-met-beleid
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/investeer-onze-publieke-kennisinfrastructuur-met-beleid
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/BAP%20Investeer%20in%20onze%20publieke%20kennisinfrastructruur%20met%20beleid.pdf
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/BAP%20Investeer%20in%20onze%20publieke%20kennisinfrastructruur%20met%20beleid.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/baipggivioe3kqtfukmd7fzijbqw7ishwzj3rgcvxd5jqxb4nfeq/td2qp7cmtambvr5u5b62afzvxy
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2019/06/12/advies-het-stelsel-op-scherp-gezet
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/missiegedreven-innovatiebeleid-vraagt-samenwerking
https://www.rathenau.nl/nl/vitale-kennisecosystemen/missiegedreven-innovatiebeleid-vraagt-samenwerking
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/BAP%20Missiegedreven%20innovatiebeleid%20vraagt%20om%20samenwerking_0.pdf
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/BAP%20Missiegedreven%20innovatiebeleid%20vraagt%20om%20samenwerking_0.pdf
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Kamer heeft voor 80 miljard euro aan groeiplannen (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

De Tweede Kamer debatteerde vorige week (onder andere) over het investeringsplan voor de economie, dat het kabinet heeft 

aangekondigd. “Zorg er met ijzeren hand voor dat vakdepartementen geen greep in de kas kunnen doen om hun eigen hobby uit te 

voeren. Zorg voor een onafhankelijke beoordeling van de plannen en een prioriteitsstelling die niet in willekeur kan worden aangepast 

aan de belangen van politici of lobbyorganisaties”, verwoordde kamerlid Eppo Bruins de algemeen levende vrees dat het fonds te veel 

een politiek hobbyproject wordt. Maar hij en andere Kamerleden hadden zelf nog wel veel suggesties. “Uw investeringsvoorstellen 

tellen tijdens dit debat al op tot meer dan 80 miljard”, rekende EZK-minister Eric Wiebes de kamerleden voor. 

Artikel NRC: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/05/kamer-heeft-voor-80-miljard-euro-aan-groeiplannen-a3989349  

Verslag Kamerdebat: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/1b303a30-fedd-4bc1-85f4-42cec32e583b  

 

Relatief weinig internationale kenniswerkers in vergelijking met andere EU-landen (14 

februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de 

Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat bescheiden. Het grootste deel van deze kenniswerkers 

(63 procent) werkt in de dienstensector. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek naar internationale kenniswerkers in Nederland en 

13 andere Europese landen. 

Nieuwsbericht CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/in-vergelijking-met-eu-landen-relatief-weinig-internationale-kenniswerkers  

Rapport CBS: https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/07/internationale-kenniswerkers-rapportage.pdf  

Tabel CBS:  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/baipggivioe3kqtfukmd7fzijbqw7ishwzj3rgcvxd5jqxb4nfeq/xeyymcg4ffwnviud2itdo72hcy  

  

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/05/kamer-heeft-voor-80-miljard-euro-aan-groeiplannen-a3989349
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/1b303a30-fedd-4bc1-85f4-42cec32e583b
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/07/in-vergelijking-met-eu-landen-relatief-weinig-internationale-kenniswerkers
https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2020/07/internationale-kenniswerkers-rapportage.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/baipggivioe3kqtfukmd7fzijbqw7ishwzj3rgcvxd5jqxb4nfeq/xeyymcg4ffwnviud2itdo72hcy
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Gobal innovation news 

Wereldwijd steeds meer focus op sleuteltechnologieën (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Afgelopen week presenteerde de AWTI een advies over sleuteltechnologieën. Dit constateerde dat grote investeringen nodig 

zijn van de overheid, in de orde van 0,5 tot 1 miljard euro per jaar, om de Nederlandse concurrentiepositie op de lange termijn te 

waarborgen. Verschillende berichten in de internationale pers maken duidelijk hoeveel aandacht er momenteel is voor 

sleuteltechnologieën. Zo schrijft Innovators Magazine over de revolutie in life sciences en biotech. Volgens dit artikel moet Europa 

hierin veel meer gaan investeren. In een artikel van Science|Business zegt Kim Jørgensen, de kabinetschef van EU-commissaris 

Margrethe Vestager, hetzelfde over kunstmatige intelligentie (AI). Artikelen van McKinsey en Deloitte gaan over kwantumtechnologie 

en hoe bedrijven en overheden zich op de komst van deze nieuwe technologie moeten voorbereiden. Een artikel van Nature heeft het 

over 3D-printen, een technologie die steeds groter, sneller en beter wordt. Een artikel van Singularity Hub gaat over drones. Een art ikel 

van ZDNet wijst op de presentatie van een roadmap voor blockchain door de Australische regering. 

Advies AWTI: https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/02/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-

maatschappelijke-transities/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities  

Artikel Innovators Magazine: https://www.innovatorsmag.com/horizon-2030-mission-biotech/  

Artikel Science|Business: https://sciencebusiness.net/news/europe-has-not-lost-battle-yet-artificial-intelligence-says-senior-eu-official  

Artikel McKinsey: https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-game-plan-for-quantum-computing  

Artikel Deloitte: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-

security.html  

Artikel Nature: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-

security.html  

Artikel Singularity Hub: https://singularityhub.com/2020/02/07/the-weirdest-wildest-ways-were-using-drones-and-whats-ahead/  

Artikel ZDNet: https://www.zdnet.com/article/australia-to-focus-on-blockchain-potential-with-new-roadmap/  

Blockchain Roadmap Australia: https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/national-blockchain-roadmap.pdf  

 

 

Overheden kunnen leren van innovatie-aanpak grote bedrijven (14 februari 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 14 februari 2020  

Overheden zouden veel meer gebruik moeten maken van start-ups om innovaties die ze nastreven te versnellen (‘spinning 

in’). Dat stelt een artikel van Deloitte Insights. ‘Spinning in’ is niet zo makkelijk, maar overheden zouden hierover veel kunnen leren van 

de aanpak van grote bedrijven (‘corporates). Het artikel beschrijft vier strategieën. 

Artikel Deloitte Insights: https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-venture-capital.html  

 

 

OESO adviseert om meer gebruik te maken van digitale technologieën (12 februari 

2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 6, 2020  

 
Er is nog veel ruimte om gebruik te maken van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit een rapport van 

de OESO. In het rapport doet de OESO verschillende aanbevelingen voor digitalisering en wordt onderstreept dat 

digitalisering belangrijk is voor innovatie bij bedrijven, overheden en voor de wetenschap. 

 

Aanbevelingen OESO   

https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/02/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.awti.nl/actueel/nieuws/2020/02/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities/awti-advies-versterk-de-rol-van-wetenschap-technologie-en-innovatie-in-maatschappelijke-transities
https://www.innovatorsmag.com/horizon-2030-mission-biotech/
https://sciencebusiness.net/news/europe-has-not-lost-battle-yet-artificial-intelligence-says-senior-eu-official
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/a-game-plan-for-quantum-computing
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-security.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-security.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-security.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/the-impact-of-quantum-technology-on-national-security.html
https://singularityhub.com/2020/02/07/the-weirdest-wildest-ways-were-using-drones-and-whats-ahead/
https://www.zdnet.com/article/australia-to-focus-on-blockchain-potential-with-new-roadmap/
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/national-blockchain-roadmap.pdf
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-venture-capital.html
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Er wordt nog veel ruimte onbenut gelaten bij het gebruik van digitale technologieën in verschillende sectoren. Dit blijkt uit  een rapport 

van de OESO https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-

d1e454.  In het rapport worden verschillende aanbevelingen gedaan voor de digitalisering van wetenschap. Zo stelt de OESO dat er 

meer vertrouwen en samenhang nodig is tussen onderzoeksgemeenschappen om de uitwisseling van onderzoeksdata tussen lidstaten 

te bevorderen. Ook stelt de OESO dat geavanceerde digitale technologieën in de wetenschap beter benut kunnen worden. Verder 

raadt het rapport overheden aan om zich meer te verdiepen in investeringen die worden gedaan door mkb’s in nieuwe technologieën.   

 

De obstakels 

Het OESO rapport richt zich op de effecten van digitalisering op de wetenschap, technologie en innovatie en de bijkomende gevolgen 

voor beleid. Er zijn echter nog wel een aantal obstakels. Zo beschrijft het rapport dat overheden te weinig experimenteren met digitale 

technologieën, dat er een tekort is aan multidisciplinair onderwijs en dat de afname van overheidssteun aan onderzoek problemen 

vormt. Volgens de OESO zijn publiek-private partnerschappen en interdisciplinair onderzoek essentieel voor het omgaan met complexe 

digitale technologieën. 

 

Context 

De ontwikkeling en het gebruik van digitale technologieën is een prioriteit voor de Commissie von der Leyen. Het is de ambitie van de 

Europese Commissie om een sterk digitaal Europa te creëren. Na de zomer heeft het Joint Research Centre een rapport gepubliceerd 

waaruit blijkt dat ondanks relatief goede prestaties er ook voor Nederland nog grote uitdagingen zijn op het gebied van de digitalisering. 

 

Meer informatie:  

Publicatie OESO https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-

d1e454: The Digitalisation of Science, Technology and Innovation : Key Developments and Policies 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-d1e454
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-d1e454
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-doet-de-Commissie-2020
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Nederlandse-industrie-scoort-goed-op-digitalisering-maar-grote-uitdagingen-blijven
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-d1e454
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/b9e4a2c0-en/index.html?itemId=/content/publication/b9e4a2c0-en#execsumm-d1e454
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Events

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  

 

 

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 

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

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

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

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

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

citizen awareness and engagement in support of biomass technologies.  

 

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

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

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

scientific level conference programme.  

 

 

Call for Papers is open! For more information: 

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

_source=EOACLK  
 

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

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

 

The conference will be structured along the following main topics 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'. 

 

 

EU Green Week 2020, 1-5 June 2020 

Attracting attention around the globe, EU Green Week is the biggest annual event on the European environment policy calendar. It's a 

forum for stakeholder debate at the European, national and local levels, generating input that feeds back into policymaking and 

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/


 

 

 

 28 

implementation. And it is a truly European event – in addition to a high-level conference in Brussels, numerous events are organised by 

partner organisations across the whole of Europe.  

 

EU Green Week 2020 will focus on nature and biodiversity. All around the globe, biodiversity is disappearing as a result of 

unsustainable human activities. This loss is closely connected to climate change, and the combined effect of this unprecedented crisis 

is disrupting the ecosystems that support life on Earth, with devastating consequences for human well-being and prosperity. While the 

situation is extremely serious, there is still hope. Solutions exist, but they require deep and transformative changes in the way we 

produce, consume and trade. 

EU Green Week will explore possible pathways for change, and examine how a range of EU policies like the European Green Deal can 

help protect, restore and sustainably manage nature, leaving it room to recover and thrive. This year’s Green Week will act as a 

milestone on the path to the COP 15 conference in Kunming, China, in October 2020, where world leaders will adopt a new 10-year 

action plan for biodiversity – a new global deal for people and nature. 

2020 will be a landmark year. EU Green Week 2020 is your opportunity to meet up with people at the heart of the process. 

 

The call for partner events is now open, you can find the guidelines http://www.lgi-consulting.com/wp-content/uploads/2019/12/Partner-

Events-Guidelines-2020.pdf  and the registration form.  All other information relating to EU Green Week 2020, including the information 

about registrations for the Brussels conference will appear on this website shortly. Please send any questions in the meantime to ENV-

GREENWEEK@ec.europa.eu and we will try to get back to you as soon as possible. 

Follow EU Environment on Twitter (@EU_ENV ) to stay updated!    

Information about EU Green Week 2019 available here 

https://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2019/eugreenweek.eu/index.html. 

 

 

NEW: Summer School on “One Health” for early-career professionals, Parma, Italy, 9-11 

June 2020. 

European Food Safety Authority (EFSA), the University of Parma and the Catholic University Sacro Cuore of Piacenza are organising a 

Summer School on “One Health” for early-career professionals. It will take place in Parma, Italy, from 9-11 June 2020. 

 

The Summer School 2020 is free-of-charge, offering a learning opportunity to PhD students, post-doc researchers, as well as to other 

early-career candidates with a scientific background. Registration is limited to 150 people and participation will be decided by the 

scientific committee on a first-come, first-served basis. 

 

Registrations is open until 31 March 2020 or until the maximum number of registrations (150) is reached.  

 

For further information, visit this EFSA page: https://events.efsa.europa.eu/summerschool2020. 

 
 

Please share this information within your organisation and/or outside with your professional networks, as it is open worldwide. 

 

 

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.lgi-consulting.com/wp-content/uploads/2019/12/Partner-Events-Guidelines-2020.pdf
http://www.lgi-consulting.com/wp-content/uploads/2019/12/Partner-Events-Guidelines-2020.pdf
https://www.surveymonkey.com/r/GreenWeek2020
mailto:ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu
mailto:ENV-GREENWEEK@ec.europa.eu
https://ec.europa.eu/environment/archives/greenweek2019/eugreenweek.eu/index.html
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.efsa.europa.eu%2Fsummerschool2020&data=02%7C01%7C%7C1f79c560db274b7c330608d7aa21d7eb%7C406a174be31548bdaa0acdaddc44250b%7C1%7C0%7C637164934634326299&sdata=IAz9ZtajGCvBCdkKaaXTilNawMyht0GiHwXqFuHjHQA%3D&reserved=0
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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Water Innovation Europe "A Water-Smart Society for a European Green Deal". Brussels, 

17-18 June 2020 

It’s official! We are thrilled to announce that the 2020 edition of Water Innovation Europe will be held on the 17th and 18th of June 2020 

under the theme "A Water-Smart Society for a European Green Deal". The achievement of a Water-Smart Society is central to the 

European Green deal and our annual flagship conference is coming back for an exciting edition that aspires to raise the awareness of 

the value of water for the Green Deal and to make sure that the EU relevant resources are properly allocated and all actors are put in 

place. Save the date and join our discussions on 17&18 June! 

 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
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5th International Conference on New Business Models Sustainable, Circular Inclusive, 

Radboud University Nijmegen 1-2 July 2020 

 

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

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

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

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

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

challenges.  

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

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

 

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

 

 

NEW: ICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development, Rome, 9-10 

September 2020 

European Center of Sustainable Development in collaboration with Canadian Institute of Technology will organize the 8th ICSD 2020 

International Conference on Sustainable Development, with particular focus on Environmental, Economic and Socio-Cultural 

Sustainability.  

The Conference theme : Creating a unified foundation for the Sustainable Development: Research, Practice and Education  

The 8th ICSD 2020 will be an excellent opportunity to share your ideas and research findings relevant to the Sustainability Science, 

through the European network of academics. This interdisciplinary forum is for scholars, teachers, and practitioners from any 

professional discipline who share an interest in—and concern for— sustainability in an holistic perspective, where environmental, 

cultural, economic and social concerns intersect. Papers will be published in Open Access EJSD Journal (Thompson Reuters) and 

Proceedings. This ambition will proceed in a multidisciplinary way across the various fields and perspectives, through which we can 

address the fundamental and related questions of Sustainable Development. We invite you to submit an abstract in the range of the 

following streams within the ICSD 2020 program: 1. Economic Sustainability: Financial Sustainability, SME, MicroFinance Emerging 

Countries, International Trade 2. Environmental Sustainability: Water and Soil conservation, Healthcare, Renewable Energies, Food 

and Enviromental Legislation 3. Socio-Cultural Sustainability: Sustainable Urbanism, Education, Human Development, Psychology, 

Sociology We are inviting proposals for paper presentations, posters/exhibits, or virtual presentation. Proposal ideas that extend 

beyond these thematic areas will also be considered. For more information about the ideas and themes underlying this community send 

an e-mail at: icsd@ecsdev.org Virtual participation is available for those who are unable to attend the conference in person. 

 

Further information: Website https://ecsdev.org/conference/8th-icsd-2020  

  

https://www.nbmconference.eu/
mailto:icsd@ecsdev.org
https://ecsdev.org/conference/8th-icsd-2020
https://www.ru.nl/courseguides/management/master/master-business-administration/
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Courses and Workshops

Foreseen Courses EU office in 2020 

 

Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2020 

 

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

gegeven door RVO. 

  

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

HORIZON Europe calls 

Overview of the foreseen HORIZON Europe deadlines  

Call identifier Dead line 

 

Pillar I  Excellent Science 

 

ERC   

  

  

  

 

 

HORIZON 2020 calls 

Overview of most important HORIZON deadlines for calls 2019 and 2020; based on information per 17 February 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-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) 

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 (CLOSED) at 17.00 Brussels time (H2020-LEIT-

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

single-stage)  

 

LEIT NMBP  

H2020-NMBP-2020 en H2020-DT-

NMBP-2020 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) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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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 (CLOSED)   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 BG-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage  (CLOSED)  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-RUR-2018-2020 call 2020 two-

stage 

22 January 2020 first stage (CLOSED)   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-FNR-2020 call 2020 two-stage 22 January 2020 first stage  (CLOSED)  at 17.00 Brussels time deadline second stage 

2  8 September 2020 at 17.00 hr Brussels local time  (H2020-FNR-2020 two-stage) 

  

Societal Challenge 4 TRANPORT  

Societal Challenge 5 ENVIRONMENT  

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

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

two-stage) 

  

Societal Challenge 6 SOCIETY  

  

Science with and for Society  

Widening participation / WIDESPREAD  

 

 

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

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

information per 17 February 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  

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

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

announcement/  

31st January 2020 Launch of the co-funded call  

First step: submission of pre-proposals  

31st March 2020, 14:00 CET Deadline for pre-proposal submission  

June 2020 Communication of eligibility check and evaluation outcomes to the 

 research project coordinators – Start of second step  

Second step: submission of full proposals  

5th August 2020, 14:00 CEST Deadline for full proposal submission 

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  

 

January 27, 2020 Launch of the call  

April 3, 2020 Submission deadline pre-proposals  

May 29, 2020 Communication selection pre-proposals  

July 10, 2020 Submission deadline full proposals  

October 2020 Announcement of the results  

November 2020 – April 2021 Start projects  

Spring 2021 Research projects‘ joint kick-off meeting 

 

https://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/pre-

announcement_PREPHOBES_FINAL.pdf and  https://healthydietforhealthylife.us9.list-

manage.com/track/click?u=72f978c9d36ae931a906a7575&id=6cc7613469&e=61671b973

6  

 

European Innovation Partnerships  

 

 

Other international calls  

This list is a SELECTION of other international calls. The list was compiled on 17 February 2020. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

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/  

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://healthydietforhealthylife.us9.list-manage.com/track/click?u=72f978c9d36ae931a906a7575&id=6cc7613469&e=61671b9736
https://healthydietforhealthylife.us9.list-manage.com/track/click?u=72f978c9d36ae931a906a7575&id=6cc7613469&e=61671b9736
https://healthydietforhealthylife.us9.list-manage.com/track/click?u=72f978c9d36ae931a906a7575&id=6cc7613469&e=61671b9736
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/
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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 February 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  

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  

31-03-2020 NEW: Deadline voor vooraanmeldingen NWA-call op het gebied van de Sustainable Development 

Goals. Deadline for the submission of a preliminary application is 31 March 2020, 14:00.00 hrs 

CE(S)T. https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-

interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html and 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-

interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-

proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf  

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-2019-63798.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/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/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.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
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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 

07-04-2020 Sluiting oproep Call met India op het gebied van klimaatslimme landbouw: Gezamenlijke call van NWO 

en DBT. De deadline voor het indienen van een voorstel is 7 april 2020, LET OP: voorstellen moeten worden 

ingediend bij zowel NWO als DBT, respectievelijk door de Nederlandse en Indiase hoofdaanvrager. 

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-dbt---climate-

smart-agriculture/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture.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  

16-04-2020 Sluiting indiening voorlopige onderzoeksaanvragen Duurzame watertechnologie: 

Samenwerkingsprogramma NWO-Wetsus  Deadline voor voorlopige onderzoeksaanvragen: 16 april 2020, 

14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-

watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-

watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf  

16-04-2020 Sluiting indiening eerste fase van project ideeën ZonMw Open Competitie. De deadline voor de eerste 

fase van projectideeën is16 april 2020. https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-

zonmw-open-competitie-start-op-20-februari-2020/  

20-04-2020 NEW: Sluiting indiening vooraanmelding voor projecten binnen  Missiegedreven Onderzoek, 

Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Samenwerkende partijen kunnen tot 20 april 2020 17:00 uur hun 

vooraanmelding indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)   

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie en 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi  

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 

02-06-2020 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  

25-06-2020 Sluiting indiening voor volledige onderzoeksaanvragen Duurzame watertechnologie: 

Samenwerkingsprogramma NWO-Wetsus  Deadline voor volledige onderzoeksaanvragen, op uitnodiging: 

25 juni 2020, 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-

watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html en 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-

watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf 

02-07-2020 Deadline voor uitgewerkte voorstellen Samenhangende onderzoeksprojecten NRO. De sluitingsdatum 

voor het indienen van uitgewerkte voorstellen is 2 juli 2020, 14:00 uur. https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-

onderzoeksprojecten.html 

09-07-2020 Deadline voor indiening volledige aanvraag Tweede ronde NWO Open Competitie – SGW  De deadline 

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

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

09-07-2020 NEW: Deadline voor indiening full proposals NWA-call op het gebied van de Sustainable Development 

Goals. Deadline for the submission of a full application is 9 July 2020, 14:00.00 hrs 

CE(S)T. . https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-

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/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture/cooperation-india-dbt---climate-smart-agriculture.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/caribisch-onderzoek/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-zonmw-open-competitie-start-op-20-februari-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-zonmw-open-competitie-start-op-20-februari-2020/
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/perspectiefronde-2019-2020/perspectiefronde.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/wiskundeclusters/wiskundeclusters.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/open-competitie/open-competitie-enw---xs/open-competitie-enw-xs.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/enw/deepnl/deepnl.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/duurzame-watertechnologie/duurzame-watertechnologie.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/alw/duurzame-watertechnologie---call-for-proposals/CalltekstWetsusRonde4.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/nro/samenhangende-onderzoeksprojecten/samenhangende-onderzoeksprojecten.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/10/tweede-ronde-nwo-open-competitie-sgw-deadline-in-januari-2020.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html
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interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html and 

https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-

interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-

proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf  

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 

08-09-2020 NEW: Sluiting indiening volledige voorstellen voor projecten binnen  Missiegedreven Onderzoek, 

Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Heeft u een beoordeling ontvangen? Dan kunt u uw uitgewerkte 

vooraanmelding verwerken in een subsidieaanvraag. Dit kan tot en met 8 september 2020 17:00 uur. 

https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie en 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi 

15-09-2020 Sluiting indiening uitgewerkte voorstellen ZonMw Open Competitie. De deadline voor het indienen van 

de uitgewerkte aanvragen (fase 2) is verschoven naar 15 september. 

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-zonmw-open-competitie-start-op-20-

februari-2020/ 

31-12-2020 NEW: Sluiting  vijf subsidieoproepen gepubliceerd binnen de module Kennisinfrastructuur voor het 

programma 'Meer Kennis Met Minder Dieren' ZonMW 

1. Module kennisinfrastructuur: Systematisch literatuuronderzoek proefdieren: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-

kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/  

2. Module kennisinfrastructuur: Netwerksubsidie: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-

kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/ 

3. Module kennisinfrastructuur: Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-

kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/  

4. Module kennisinfrastructuur: Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-

kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/   

5. Module kennisinfrastructuur: Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data: 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-

kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/    

Indienen van voorstellen binnen de vijf subsidieoproepen kan tot en met 31 december 2020 14.00 uur 

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 February 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  

  

  

https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwa/dutch-research-agenda---theme-sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries/nwa-sdg.html
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf
https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo-en/common/documentation/application/nwa/sdg-interactions-and-policy-interventions-in-developing-countries---call-for-proposals/20200131+Call+for+proposals+SDG+Interactions+and+Policy+Interventions.pdf
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.rvo.nl/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-zonmw-open-competitie-start-op-20-februari-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/nieuwe-ronde-zonmw-open-competitie-start-op-20-februari-2020/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/
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

