
 

 

 

 1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  

 

 

Subsidy and Innovation News, No 280_6  March 2020 
 
Newsletter for Wageningen University & Research  on the EU Framework Programme for Research and 

Development, other international subsidies, national and regional subsidies, EU policy and national R&D and 

innovation programmes.     

 

Table of Contents 
Articles in Dutch are marked by the symbol  

  

HORIZON 2020 3 
Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen (5 maart 2020) 3 
80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa (3 maart 2020) 3 
Unieke gelegenheid om kansen in de bio-economie te ontdekken – Brussel (28 februari 2020) 4 

Horizon Europe 6 
Raad bereikt overeenstemming over EIT (4 maart 2020) 6 
Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie (3 maart 2020) 7 

Other International subsidy news 10 
Call with India on cleaning the Ganga and Agri-Water: Joint call of NWO and DST:  (6 march 2020) 10 
Verlenging aanvraagperiode Drylands Sahel Program (27 februari 2020) 10 
Collaborative Doctoral Partnership programme (26 February 2020) 11 

National subsidy news 12 
Public-private study on photosynthesis approved (5 March 2020) 12 
Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op Maat (4 maart 2020) 12 
Groot TKI-Beraad 13 mei (3 maart 2020) 13 
Fellowships Longfonds (2 maart 2020) 13 
Dirkje Postma Talent Award Longfonds (2 maart 2020) 14 
Junior onderzoekers Longfonds (2 maart 2020) 15 
Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie (2 maart 2020) 15 



 

 

 

 2 

Regional subsidy  and innovation news 17 
Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie (4 maart 2020) 17 
Openstelling subsidieregeling ‘versterking kennis- en innovatienetwerken’ binnen Campus Zeeland (2 maart 2020) 18 

EU R&D and innovation policy 19 
Wederom geen budgetakkoord: zorgen Europese wetenschap nemen verder toe (5 maart 2020) 19 
Zweedse concept-richtlijnen voor “verantwoorde internationalisering” universiteiten (5 maart 2020) 19 
Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën (5 maart 2020) 19 
De biogebaseerde industrie in de EU in kaart gebracht (5 maart 2020) 19 
Duitsland: “Meer voorzichtigheid bij wetenschappelijke contacten met China” (5 maart 2020) 20 
Onderhandelingen over post-brexitperiode van start (5 maart 2020) 20 
Commissie publiceert nieuwe Erasmus Charter richtlijnen (4 maart 2020) 20 
Geef uw mening over het Europees Klimaatpact (4 maart 2020) 21 
The Guild publishes recommendations for a renewed European Research Area (4 March 2020) 22 
Swiss science is caught in tangle of Brussels politics (3 March 2020) 22 
EU science ministers want reciprocity in international R&D cooperation (3 March 2020) 23 
CESAER: Open Access in Horizon Europe mag onderzoekers niet schaden (26 februari 2020) 24 
Outgoing UK research chief says post-Brexit plans leave him ‘optimistic’ (27 February 2020) 25 
Onderhandelingen over Britse deelname in Europese programma's kunnen van start In Europa dient digitalisering de mens (26 

februari 2020) 26 
Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën (25 februari 2020) 27 

National R&D and innovation policy news 28 
SSH-beraad: “De grote uitdagingen van deze tijd zijn niet louter technisch” (5 maart  2020) 28 
Internationalisering hoger onderwijs cruciaal nu tegenstellingen in EU toenemen (5 maart  2020) 28 
Commissie: NL moet meer investeren in O&O en vaardigheden (27 februari 2020) 28 
Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog (25 februari 2020) 29 

Gobal innovation news 31 
Australië: “Mkb-bedrijven moeten verder kijken dan technologische innovatie” (5 maart 2020) 31 
China: Nieuwe, eigen weg voor academische evaluatie (5 maart 2020) 31 
VS: Voorstel om begrotingsneutraal bedrijfsinvesteringen in onderzoek te stimuleren (5 maart 2020) 31 
Tien technologieën die in 2020 gaan doorbreken  (5 maart 2020) 31 

Wageningen University & Research  related Events 32 
Events 33 

Save the date: The ILSI Europe Annual Symposium 2020 will be held in Brussels (Belgium) the 2nd  April 2020 33 
NEW: JPI Oceans Stakeholder Forum, Brussels, 8 April 2020 33 
28th European Biomass Conference and Exhibition (EUBCE) to be held in Marseille, France, from 27-30 April 2020 33 
NWO national congress Life2020, Egmond aan Zee, 26-27 mei 2020 34 
EU Green Week 2020, 1-5 June 2020 35 
Summer School on “One Health” for early-career professionals, Parma, Italy, 9-11 June 2020. 35 
SAVE THE DATE: 6th JPI HDHL International Conference, Brussels, 17 June 17 2020 35 
Water Innovation Europe "A Water-Smart Society for a European Green Deal". Brussels, 17-18 June 2020 36 
The EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2020 will take place in Brussels from 22 to 26 June 2020 36 
5th International Conference on New Business Models Sustainable, Circular Inclusive, Radboud University Nijmegen 1-2 July 2020 37 
ICSD 2020 : 8th International Conference on Sustainable Development, Rome, 9-10 September 2020 37 

Courses and Workshops 38 
Foreseen Courses EU office in 2020 38 
Overzicht trainingen Team IRIS / RVO 2020 38 
Overzicht trainingen ITIS / RVO 38 

Call deadlines 39 
HORIZON Europe calls 39 
HORIZON 2020 calls 39 
Other related EC calls (JTI, ERA-COFUNDS, JPI´s etc.) 40 
Other international calls 41 
National calls 42 
Regional calls 44 

About the EU office 45 
Contacts 45 
Disclaimer 46 

WUR is serious about data 46 
 

  



 

 

 

 3 

 

HORIZON 2020    

Update EIC werkprogramma bevat Green Deal call van 350 miljoen (5 maart 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
De Commissie heeft een update van het European Innovation Council werkprogramma voor 2020 voorgesteld. Deze bevat 

onder andere een ‘Green Deal’ call van 350 miljoen euro in het kader van Horizon 2020. De call moet hierbij bijdragen aan de 

klimaatambities van de Commissie. Ook worden er nieuwe pilot-initiatieven gelanceerd.   

 

Een groene accelerator en een nieuwe scalator 

De Commissie stelt in haar voorstel voor het nieuwe werkprogramma https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-

green-deal-innovators-across-europe-2020-mar-03_en van de European Innovation Council (EIC) een eenmalige ‘Green Deal call’  van 

350 miljoen euro voor. Het merendeel hiervan, 300 miljoen, is voorzien voor de EIC accelerator, welke start-ups en MKB ondersteunt 

bij het ontwikkelen en opschalen van baanbrekende innovaties. Iedereen die een aanvraag wil indienen voor de call van mei 2020, 

moet hierbij kunnen aantonen hoe hun innovatie bijdraagt aan minstens een van de acht doelstellingen van de Green Deal. Daarnaast 

zet de Commissie in het aangepaste voorstel zich in voor gendergelijkheid, met meer kansen voor vrouwelijke CEOs van start-ups.  

Tot slot wordt in het werkprogramma ook melding gemaakt van een nieuw pilot-initiatief dat in de tweede helft van het jaar van start zou 

moeten gaan, namelijk de EIC Scalator. Dit initiatief moet bijdragen aan betere innovatie-ecosystemen en de ontwikkeling van 

Europese deep-tech leiders. Het richt zich hierbij op succesvolle innovatoren die de Pathfinder en Accelerator zijn ontgroeid en klaar 

zijn voor een vervolgstap in serie C-financieringsrondes. 

 

Context 

De voorgestelde Green Deal call in het EIC pilot werkprogramma moet bijdragen aan de implementatie van de klimaatambities onder 

de Green Deal en de VN Sustainable Development Goals. Hierbij worden dus specifiek voor de mei 2020 call extra voorwaarden 

opgelegd aan innovatoren. Het gepubliceerde voorstel is een draft en dus niet juridisch bindend; later deze maand hoopt de Commissie 

het definitieve werkprogramma voor 2020 te kunnen publiceren. De volwaardige EIC zal van start gaan onder het nieuwe Horizon 

Europe programma, en komt hierbij net als de EIT en innovatie-ecosystemen onder pijler drie, ‘Innovative Europe’, te vallen. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-green-deal-innovators-across-europe-2020-

mar-03_en : €350 million proposed to support Green Deal innovators across Europe 

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic_wp_2020_29-01-2020_post-isc_02-

03-2020-draft.pdf : Updated (draft) Work Programme 2018-2020 

 

 

80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa (3 maart 2020) 

Bron: Highlights Agroberichten Buitenland week 10, 2020  

Het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’, kortweg EJP SOIL, is formeel van start gegaan. Met 

resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en verduurzaamd. Dit 

draagt bij aan het realiseren van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals aanpassing aan klimaatverandering en 

voedselzekerheid. 

EJP SOIL wordt geleid door INRAE uit Frankrijk en Wageningen University & Research. Het hoofddoel van het programma is het 

bundelen van de krachten in het Europese bodemonderzoek. Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke 

maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en 

behoud van biodiversiteit. 

 

https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-green-deal-innovators-across-europe-2020-mar-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-green-deal-innovators-across-europe-2020-mar-03_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-green-deal-innovators-across-europe-2020-mar-03_en
https://ec.europa.eu/info/news/eu350-million-proposed-support-green-deal-innovators-across-europe-2020-mar-03_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic_wp_2020_29-01-2020_post-isc_02-03-2020-draft.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/eic_wp_2020_29-01-2020_post-isc_02-03-2020-draft.pdf
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Roadmap 

In EJP SOIL wordt een zogenoemde ‘roadmap’ opgesteld, een kennisagenda voor klimaatslim en duurzaam agrarisch bodembeheer. 

De roadmap heeft vier componenten: 

1. Kennisontwikkeling via samenwerkingsprojecten in Europa. 

2. Kennisdeling en -overdracht door opleiding van jonge onderzoekers, het vergroten van het algemene publieke bewustzijn en 

het bevorderen van maatschappelijk begrip en waardering van agrarisch bodembeheer en de bijdrage daarvan aan de 

samenleving. 

3. Kennisharmonisatie van opslag, organisatie en rapportage van bodemdata. 

4. Kennisoverdracht naar boeren door o.a. gezamenlijke ontwikkeling van adviessystemen. 

 

Nederlands onderzoek in Europese context 

In het EJP SOIL wordt het Europese bodemonderzoek verbonden met het Nederlandse bodemonderzoek. Met het programma wordt 

het Nederlandse bodemonderzoek in Europese context geplaatst, waardoor de Nederlandse inzet wordt versterkt. In workshops met 

stakeholders dit jaar worden de Nederlandse ambities, benodigde kennis en acties verzameld voor het opstellen van de roadmap. 

Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en toepassing. (Saskia 

Visser, programmaleider namens WUR) 

 

Goed bodembeheer 

Saskia Visser is programmaleider namens WUR: “Bodems spelen een belangrijke rol in veel maatschappelijke opgaven, maar goed 

bodembeheer is complex. Met het bijeenbrengen van alle kennis in Europa kunnen we een grote slag maken in kennisontwikkeling en 

toepassing.”  

Janjo de Haan, communicatieverantwoordelijke voor Nederland in EJP SOIL, vult aan: “Dit programma zal ook nieuwe kennis en tools 

voor Nederlandse boeren opleveren waarmee ze hun bodembeheer kunnen verbeteren. Dit draagt bij aan het realiseren van de ambitie 

van Minister Schouten om in 2030 alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd te hebben.” 

 

80 miljoen euro 

Het consortium bestaat uit 26 partnerinstituten uit 21 EU-landen en Noorwegen, IJsland en Turkije. Voor Nederland is het Ministerie 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) eigenaar van het programma. Net als andere lidstaten van de EU financiert zij mee 

aan de uitvoering. WUR is door LNV aangewezen als programmamanager. Het programma heeft een looptijd van 5 jaar. Het totale 

budget is 80 miljoen euro, waarvan 40 miljoen vanuit de Europese Unie en 40 miljoen vanuit de lidstaten zelf. 

 

 

Unieke gelegenheid om kansen in de bio-economie te ontdekken – Brussel (28 februari 

2020) 

Bron: Highlights Agroberichten Buitenland week 9, 2020  

Op 23 april a.s. organiseren de landbouwafdelingen van Nederlandse ambassades in Brussel, Parijs en Berlijn samen met 

RVO en Topsector Agri & Food een bijeenkomst om bedrijven, onderzoekers en andere stakeholders in de bio-economie bij 

elkaar te brengen rond de jaarlijkse call van de Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Doel is een projectvoorstel te 

faciliteren dat dan mogelijkerwijs door BBI JU kan worden gesubsidieerd. Deelname van de primaire sector is absolute 

voorwaarde voor goedkeuring van het projectvoorstel. Bent u benieuwd hoe u met andere partners in de keten kunt verkennen om 

bijvoorbeeld uw reststromen uit de landbouw of visserij te valoriseren, kom dan op 23 april naar Brussel! 

 
©Nederlandse Ambassade te België 

 

De bio-economie biedt kansen voor de primaire sector. Als alternatieve inkomensstroom kan het bijdragen aan een stevigere positie 

van boeren en vissers in de keten. Het helpt de sector om de circulariteit te versterken. Bovendien levert de bio-economie een bijdrage 

aan de ontwikkeling van rurale en kustgebieden. 

 

De betrokkenheid van de primaire sector in de bio-economie is echter vooralsnog relatief beperkt, zo blijkt ook uit een recente studie 

https://www.bbi-europe.eu/news/new-study-out-participation-agricultural-sector-bbi-ju van de Bio-based Industries Joint Undertaking 

(BBI JU). Naar aanleiding van genoemde studie heeft BBI JU zich tot doel gesteld om de participatie van de landbouwsector in hun 

jaarlijkse call te vergroten. 

https://www.bbi-europe.eu/news/new-study-out-participation-agricultural-sector-bbi-ju
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Met de jaarlijkse calls presenteert de BBI JU enkele concrete uitdagingen en nodigt ze consortia met leden uit ten minste drie Europese 

landen uit om een projectvoorstel te doen. Succesvolle voorstellen ontvangen meerdere miljoenen euro’s subsidie om hun voorstel te 

realiseren. 

 

Tegen deze achtergrond organiseren de landbouwkantoren in Brussel, Berlijn en Parijs, de RVO en de Topsector Agri-food op 23 april 

2020 in Brussel een bijeenkomst om de deelname van de primaire sector aan de 2020 call van BBI JU https://www.bbi-

europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf te faciliteren. Focus zal daarbij liggen op de twee concrete uitdagingen 

(SO1.D1 en SO1.F2)[1] waar BBI JU geld beschikbaar voor stelt, die zeer relevant zijn voor de landbouw- en visserijsector. 

Bent u benieuwd hoe u met andere partners in de keten kunt verkennen, of hoe u bijvoorbeeld uw reststromen uit de landbouw of 

visserij kunt valoriseren, kom dan op 23 april 2020 naar Brussel! 

 

De BBI JU zal die dag toelichting geven op genoemde uitdagingen en een onafhankelijke projectevaluator kan u vertellen waar op te 

letten bij het indienen van een voorstel. Verder is er ruimte voor het pitchen van ideeën voor samenwerking en zal er een matchmaking 

sessie worden georganiseerd, die hopelijk zal bijdragen aan een succesvol BBI JU projectvoorstel. 

Voor meer informatie over deze activiteit, kunt u contact opnemen met Koen van Ginneken (bru-lnv@minbuza.nl). 

[1] Uitdaging SO1.D1 vraagt om een oplossing om ketenbelemmeringen het hoofd te bieden en zodoende de valorisatie van 

reststromen uit o.a. landbouw en visserij te kunnen realiseren. Uitdaging SO1.F2 beoogt duurzame opschaling van de conversie van 

nieuwe en bestaande aquatische en mariene biomassa voor voedsel, veevoer en andere producten. Voor beide uitdagingen geldt dat 

de primaire sector strategisch partner moet zijn bij de uitwerking van het project. Uitgebreidere informatie vindt u hier https://www.bbi-

europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf . 

 

 

  

https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf
mailto:bru-lnv@minbuza.nl
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf
https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-awp-2020_0.pdf
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Horizon Europe 

Raad bereikt overeenstemming over EIT (4 maart 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
De Raad Concurrentievermogen heeft een algemene gedeeltelijke oriëntatie bereikt over de Strategische Innovatie Agenda 

van de EIT, waarin de belangrijkste doelstellingen voor de EIT voor 2021-2027 worden gegeven. Ook sprak de Raad tijdens de 

vergadering over de internationale dimensie van onderzoek en innovatie, waarbij ze benadrukten dat samenwerking 

wederkerig moet zijn. Daarnaast gingen de ministers in op de onderwerpen duurzaamheid, inclusieve groei en de interne 

markt.  

 

Raad definieert kader voor KIC’s 

De Raad Concurrentievermogen https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/02/27-28/  heeft een algemene 

gedeeltelijke oriëntatie https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6426-2020-INIT/en/pdf  bereikt over de Annex van de 

Strategische Innovatie Agenda (SIA) van de EIT. Hierin worden de belangrijkste doelstellingen van de EIT voor de periode 2021-2027 

gegeven. De standpunten van de Raad bouwen voort op het Commissievoorstel. Zo benadrukken de ministers dat KIC’s opener en 

transparanter moeten worden en introduceren zij een controle- en evaluatiesysteem wat onder andere hierop gericht is. De ministers 

lanceerden ook een nieuwe KIC voor de creatieve en culturele sector met als doel innovatie-ecosystemen op te zetten tussen 

verschillende sectoren en disciplines. Daarnaast stelde de Raad voor een gesimplificeerd financieringsmodel voor KIC’s in te voeren, 

gebaseerd op performance-based financiering. Bovendien nam de Raad een besluit over het toepassingsgebied van een nieuwe pilot 

die instellingen in het hoger onderwijs gaat ondersteunen bij de ontwikkeling van innovatie- en ondernemingscapaciteit.  

 

Internationale samenwerking op gelijke voet 

De ministers erkenden het belang van internationale samenwerkingen voor het versterken van onderzoek en innovatie binnen de EU. 

Wel benadrukten de ministers dat samenwerkingsverbanden met derde landen gebaseerd moeten zijn op excellentie, wederkerigheid 

en toegevoegde waarde voor de EU. Zo zei eurocommissaris Mariya Gabriel dat derde landen (waaronder het VK) die deel gaan 

nemen aan het Horizon Europe programma zich moeten verbinden aan een volledige pijler en niet alleen aan specifieke 

financieringsregelingen. Ook werd het belang van investeren in onderzoek en innovatie genoemd om zo getalenteerde onderzoekers 

uit derde landen aan te trekken en Europese onderzoekers in de EU te houden. Dit maakte ook de weg vrij voor een discussie over 

brain circulation binnen de EU. Gabriel liet hierop weten dat zij een pilot zou willen opzetten waarin er geen aanpassingscoëfficiënt zou 

worden toegepast op de toelages voor bepaalde MSCA acties. Hierop werd gemengd gereageerd door de lidstaten. 

 

Ministers bespreken duurzaamheid, inclusieve groei en de interne markt 

Met betrekking tot de Green Deal, bevestigden de ministers het belang van het versnellen en mogelijk maken van de overgang naar 

een circulaire economie door middel van digitalisering. Daarnaast heeft de Raad conclusies 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6232-2020-INIT/en/pdf  aangenomen over betere regelgeving om 

concurrentievermogen en duurzame, inclusieve groei te verzekeren. Hierin staat onder andere dat er betere methodes moeten worden 

opgezet om te toetsen of EU beleid geschikt is voor de vooropgestelde doelen en dat beleidsmakers de standpunten van het mkb beter 

in acht moeten nemen. Ook besprak de Raad het Single Market Performance Report opgesteld door de Commissie in kader van 

het Europees Semester en benadrukte de noodzaak voor een brede aanpak voor de integratie van de interne markt en het verbeteren 

van de handhaving van de regels van de interne markt. 

 

Context 

Omdat de onderhandelingen over het MFK nog in gang zijn heeft de Raad alleen een gedeeltelijk standpunt rond de strategische 

agenda van de EIT ingenomen. Tijdens de vergadering van de Raad Concurrentievermogen werd ook gesproken over het 

werkprogramma van de Commissie voor 2020 omtrent de interne markt en de Europese industrie, de impact van het nieuwe Corona 

virus op de Europese industrie en barrières binnen de interne markt. 

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2020/02/27-28/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6426-2020-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Toekomst-van-EIT-focus-op-regionale-impact-en-hoger-onderwijs-0
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-onderzoekt-salarisverschillen-Europese-onderzoekers
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6232-2020-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Commissie-NL-moet-meer-investeren-OO-en-vaardigheden
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Meer informatie:  

Publicatie https://www.consilium.europa.eu/media/42766/st06339-en20.pdf: Outcome of the Council Meeting 

Publicatie Raad https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6232-2020-INIT/en/pdf : Annex to the Strategic Innovation Agenda 

of the European Institute of Innovation and Technology (EIT) 

 

 

Horizon Europe: een programma met geopolitieke potentie (3 maart 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
“Mijn Commissie wordt een geopolitieke Commissie”, aldus de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen. In een 

toenemende mate multipolaire wereld heeft de Commissie de ambitie uitgesproken Europa sterker te positioneren in de 

wereld. Gezien de steeds intensievere wereldwijde concurrentie op verschillende gebieden, waaronder kennis, roept dit de 

vraag op in hoeverre Horizon Europe gezien kan worden als geopolitiek instrument. Neth-ER gaat in dit verdiepende artikel in 

op de geopolitieke potentie van het negende Kaderprogramma. 

 

Inleiding 

Ondanks het wijdverbreide besef dat kennis het ‘unique selling point’ van de EU kan vormen ten overstaan van andere mondiale 

actoren blijven de publieke en private investeringen in Europa achter vergeleken met andere grootmachten. Deze ontwikkelingen 

worden weerspiegeld in ranglijsten van mondiale patentuitgiften en de positie van universiteiten, waarin de EU op enige afstand van de 

VS staat, terwijl China aan een flinke opmars bezig is. Deze toenemende multipolariteit in het mondiale kennislandschap is een 

afgeleide van de huidige instabiele politieke situatie op globaal niveau, waarin de EU duidelijk nog haar weg moet zien te vinden. 

Aangezien commissievoorzitter Von der Leyen heeft aangegeven dat haar Commissie zich ‘geopolitiek’ moet laten gelden, beantwoordt 

Neth-ER de vraag op welke manier de EU zich geopolitiek kan profileren door middel van Horizon Europe 

https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf  

 

Transitie vanuit Horizon 2020  

Om een goed beeld te krijgen van de geopolitieke potentie van het nieuwe Kaderprogramma is het noodzakelijk om specifieke 

aandachtspunten die voortkomen uit evaluaties van het eerdere Kaderprogramma door te nemen. Zo benadrukte het Lamy-rapport 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-

making/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-2020_en  in 2017 dat Horizon 2020 goed scoorde op wetenschappelijke 

excellentie, maar minder op maatschappelijke impact. Daarom is het beter benutten van Europa’s innovatiepotentieel een belangrijke 

doelstelling in Horizon Europe. De introductie van de missies en een sterkere focus op baanbrekende innovatie in de 

partnerschappen zijn dan ook bedoeld om de maatschappelijke impact van het Kaderprogramma te vergroten. Daarnaast is het zo dat 

Horizon 2020 volgens een keur aan evaluaties niet voldoende heeft gescoord op internationale samenwerking, wat verklaart waarom 

dit tot topprioriteit is verklaard in de opdrachtbrief https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-

2019_en.pdf van commissaris Gabriel. Uiteraard zijn excellentie en impact de twee leidmotieven in Horizon Europe, en beide criteria 

manifesteren zich op zes geopolitieke manieren in het nieuwe Kaderprogramma. 

 

Internationaal samenwerken  

De huidige mondiale multipolaire verhoudingen op kennisgebied, waarin er niet per se één dominante grootmacht de toon zet, bieden 

een unieke kans voor de EU om in het ontstane vacuüm van internationaal wetenschappelijk leiderschap te stappen. Horizon Europe, 

als baken van openheid en internationale samenwerking, is hiervoor het voornaamste instrument, door kennis en talenten van buiten 

de EU aan de EU te binden door middel van de associatieverdragen en samenwerkingsverbanden met derde landen. Uit de Brusselse 

wandelgangen blijkt goede hoop voor de vorming van een brede coalitie van gelijkgestemde landen waarbinnen de EU haar stempel 

kan drukken. Vanuit geopolitiek oogpunt is het wel cruciaal dat elke samenwerkingsrelatie plaatsvindt op basis van wederkerigheid en 

dat er een duidelijke toegevoegde waarde is voor de bredere politieke belangen van de EU. Dit sluit aan bij het ‘science diplomacy-

beleid https://www.science-diplomacy.eu/ ’, waarbij wetenschap wordt ingezet als ‘soft power’. Naast een verbetering van de 

excellentiepositie van de EU op kennisgebied kan internationale samenwerking vanuit Horizon Europe dus ook bredere geopolitieke 

belangen dienen. 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/42766/st06339-en20.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6232-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-2020_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/support-policy-making/support-eu-research-and-innovation-policy-making/evaluation-impact-assessment-and-monitoring/horizon-2020_en
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Missies-2020-de-stand-van-zaken
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Partnerschappen-2020-de-stand-van-zaken
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-mariya-gabriel-2019_en.pdf
https://www.science-diplomacy.eu/
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Mondiaal leiderschap: Klimaat  

Met Horizon Europe kan de EU wereldwijd klimaatleider worden. Zo’n 35 procent van de investeringen die onder de paraplu van het 

Kaderprogramma worden gedaan zal worden gewijd aan de transitie naar een duurzame economie. Deze investeringen zullen 

uiteraard verspreid gaan worden over meerdere instrumenten. Zo zijn vier van de vijf overkoepelende missies in Horizon Europe 

recentelijk omgedoopt tot Green Deal-missies, en zal een substantieel deel van de partnerschappen zich focussen op de 

klimaatuitdagingen. Daarnaast is er een grote rol weggelegd voor de European Innovation Council (EIC) en het European Institute of 

Innovation & Technology (EIT). Beide instellingen zullen financiering beschikbaar stellen aan veelbelovende start-ups die 

baanbrekende innovatie op het gebied van klimaat kunnen bewerkstelligen. De klimaatambities in Horizon Europe kunnen op termijn 

leiden tot een geopolitieke exploitatie van een pioniersvoordeel, bijvoorbeeld in de vorm van de wereldwijde export van 

hoogtechnologische klimaatinnovaties, wat ook gunstig zal blijken voor het concurrentievermogen van de EU. Bovendien is de EU met 

haar ambitieuze agenda in staat om een katalyserende functie te spelen binnen een groep van gelijkgestemde landen, waarbij Horizon 

Europe het technologische fundament van te vervullen klimaatactiviteiten vormt. 

 

Technologische autonomie 

Op dit moment zijn er diverse technologieën die nog in de kinderschoenen staan, toch wordt er al gevochten om mondiaal leiderschap 

erop. Voorbeelden van zulke technologieën zijn kunstmatige intelligentie en het Internet of Things. De diverse beleidsinstrumenten 

vanuit Horizon Europe gericht op onderzoek en innovatie moeten ervoor gaan zorgen dat de EU digitaal leiderschap en een zekere 

mate van technologische autonomie verwerft, zeker gezien het feit dat de EU momenteel in de ontwikkeling van bepaalde 

technologieën substantieel achterloopt op met name de VS en China. Het zou een geopolitiek waardevolle keuze kunnen zijn om in de 

omgang met disruptieve technologie bepaalde ‘Europese’ waarden te integreren. Voor kunstmatige intelligentie werden vorig jaar 

bijvoorbeeld Europese ethische rijchtlijnen geformuleerd. Dit garandeert niet dat de EU de mondiale race om technologische 

ontwikkeling wint, maar kan wel mondiale aantrekkingskracht hebben op landen waar dit model tot de verbeelding spreekt. 

 

Europees concurrentievermogen 

Het beter op de markt brengen van innovatie & onderzoek binnen Horizon Europe kan potentieel het Europese concurrentievermogen 

verbeteren. Het Kaderprogramma moet vooral gezien worden als katalysator van innovatiegerelateerde activiteiten op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau. De oprichting van het EIC is het belangrijkste voorbeeld van de katalyserende functie van Horizon Europe. 

Het EIT, dat al wat langer bestaat, is een andere instelling die gericht is op het naar de markt brengen van onderzoeksresultaten. 

Vanzelfsprekend dragen ook de ambities van de EU om mondiaal leiderschap te verkrijgen op het gebied van klimaat en de te zetten 

stappen richting technologische autonomie bij aan het Europese concurrentievermogen. 

 

Mondiaal leiderschap: Open science 

Het openstellen van je wetenschapsdata kan in combinatie met internationale samenwerking van grote geopolitieke relevantie zijn. 

Open science http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf , ‘het zo vroeg mogelijk in het 

onderzoeksproces delen van kennis en data in open samenwerking met alle relevante kennisactoren’, staat voor een nieuwe manier 

van het publiceren van wetenschappelijk onderzoek. De implementatie van open science in de onderzoekscyclus kan de kwaliteit van 

wetenschap verhogen, het onderzoeksproces versnellen en een efficiëntere omgang met publieke investeringen garanderen. Open 

science is dus een instrument om de excellentie van onderzoek in Europa te versterken, wat op zichzelf al van geopolitieke relevantie 

is. Al het door Horizon Europe gefinancierde onderzoek wordt verplicht om te voldoen aan open science-principes. Via internationale 

samenwerking zet dit de EU op het goede spoor om op mondiaal niveau de transitie richting open science aan te sturen, wat vanuit 

geopolitiek oogpunt nog van groter belang is dan de versterking van onderzoeksexcellentie. 

 

Widening participation 

Het beter betrekken van onderpresterende lidstaten bij het Kaderprogramma is geopolitiek relevant zowel om de Europese 

onderzoekscapaciteit te versterken als externe invloeden op deze landen buiten de deur te houden. 3,3 procent van het totale budget 

van Horizon Europe zal worden aangewend voor widening participation om onderzoeksexcellentie en -capaciteit in onderpresterende 

lidstaten op te bouwen. Excellentiecriteria zijn hierbij niet per se leidend. In het kader van de geopolitieke positie van de EU is widening 

participation een ambivalent instrument. Immers, er is een directe relatie tussen ondoerzoeksexcellentie en de mondiale positie van de 

EU op kennisgebied. Toch kan het widening-instrument op lange termijn wel degelijk gunstig blijken voor de geopolitieke positie van de 

EU. Ten eerste zorgt het opkrikken van de onderzoekscapaciteit en meer samenwerking met de widening-landen voor meer 

kenniscirculatie binnen de Europese Onderzoeksruimte hetgeen de excellentiepositie van de EU als geheel versterkt. Ook kan 

widening participation bijdragen aan het verkleinen van de invloed van externe actoren op de widening-landen. Momenteel gaan landen 

buiten de EU, zoals China, veel samenwerkingen aan op kennisgebied met deze lidstaten. Vanuit geopolitiek oogpunt is het dus van 

belang de widening-lidstaten meer te betrekken bij het Kaderprogramma vanuit de EU om hen te ontwringen van externe invloeden.   

 

Conclusie 

Het aankomende Kaderprogramma biedt meerdere handvaten voor de EU om haar positie in het mondiale multipolaire 

kennislandschap te versterken. De ontwikkeling van synergieën tussen Horizon Europe en andere beleidsprogramma’s zal cruciaal zijn 

om de geopolitieke potentie van het Kaderprogramma optimaal te benutten. In hoeverre deze potentie daadwerkelijk tot bloei komt zal 

afhangen van de mate waarin het Kaderprogramma als strategisch instrument wordt gezien. Het besef dat het Kaderprogramma 

instrumenteel kan worden ingezet om de EU strategisch te positioneren ten opzichte van haar mondiale concurrenten lijkt op dit 

moment nog onvoldoende aanwezig in het Brusselse, gezien de voortslepende onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 

waarin het er op lijkt dat er minder geld naar Horizon Europe zal gaan dan eerder werd gepland. Voor de handhaving en versterking 

van de EU’s positie op het wereldtoneel is het van cruciaal belang dat het geopolitiek bewustzijn verder wordt vergroot in Europa; 

enerzijds bij de EU-instellingen, maar al helemaal in de hoofdsteden. 

 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/De-zes-ambities-van-Von-der-Leyen
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wint-Europa-de-slag-om-AI-met-ethische-richtlijnen
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9526-2016-INIT/en/pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-staat-er-nu-al-vast-over-Horizon-Europe
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Meer informatie:  

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf : Proposal for a regulation of the European Parliament 

and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for 

participation and dissemination - common understanding 

 

  

https://www.consilium.europa.eu/media/38902/st07942-en19.pdf
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Other International subsidy news 

 

 

Call with India on cleaning the Ganga and Agri-Water: Joint call of NWO and DST:  (6 

march 2020) 

Source: Website NWO News and events https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/call-with-india-on-cleaning-the-

ganga.html  

NWO, through the Merian Fund, and the Indian Department of Science and Technology (DST) launched a joint call for 

proposals on ‘Cleaning the Ganga and Agri-Water’. The deadline for applications is 12 May. 

 
 

CALL FOR PROPOSALS: https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-the-

netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html  

'Cleaning the Ganga' is defined as high priority field for the Indian and Dutch governments and water sector. The main objective of this 

call is to support interdisciplinary research and innovative approaches that contribute to Cleaning the Ganga, in particular related to the 

impact of agriculture on the Ganga water system in the Hindon sub-basin. This requires a better understanding of the impact of 

agriculture on the water quality and availability in catchment areas. Furthermore, the call aims for knowledge to develop effective 

interventions in the agricultural water management to reduce negative effects, including technical and non-technical application-

oriented solutions, as well as the governance and policy recommendations required for sustainable implementation.  

 

Areas of interest 

The following three areas of research are being distinguished that are all expected to be addressed in research proposals to some 

extent: 

• River basin system understanding, data and monitoring 

• Interventions to improve agricultural water management 

• Recommendations for implementation 

 

About the Merian Fund 

The Merian Fund is a fund for international cooperation with (emerging) science countries. The common thread within the Merian Fund 

is international research to promote the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals worldwide. 

The Merian Fund cooperates with seven partners in five countries: FAPESP (Brazil), NSFC and CAS (China), DST and DBT (India), 

RISTEKDIKTI ( Indonesia) and NRF (South Africa). WOTRO Science for Global Development is responsible for the implementation of 

the calls under the Merian Fund. 

 

 

Verlenging aanvraagperiode Drylands Sahel Program (27 februari 2020) 

Bron: Staatscourant   Nr. 11560 26 februari 2020 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een wijziging van het Drylands Sahel Program gepubliceerd. Dit programma valt 

onder artikel 5.1 van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006. 

Het programma zou oorspronkelijk lopen tot en met 31 oktober 2030. Dit is nu veranderd in 30 november 2030. Ook de 

aanvraagperiode is aangepast: aanvragen kunnen nu worden ingediend tot en met 27 maart 2020 (was 28 februari 2020).  

 

Over het programma  

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

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

ecologische Soedano-Sahel zone van Burkina Faso, Mali en Niger. Voor het programma is in totaal € 100 miljoen beschikbaar.  

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/call-with-india-on-cleaning-the-ganga.html
https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/02/call-with-india-on-cleaning-the-ganga.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-the-netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-the-netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html
https://zoeken.vindsubsidies.nl/News/View/Buitenlandse-Zaken-komt-met-Drylands-Sahel-Program-GRNLBP3!N36458?search=bf5164699b6c4b6d82b9c86fc9eee1f5&cip=10&bcr=MTIzOQ
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Slechts één subsidieaanvrager kan in aanmerking komen voor subsidiëring. Aanvragen kunnen worden ingediend door Nederlandse en 

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

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

aanvraag indienen of deel uitmaken van een alliantie van organisaties. 

 

 

Collaborative Doctoral Partnership programme (26 February 2020) 

Source: Website JRC https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships  

The Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) is an initiative of the Joint Research Centre (JRC) to establish strategic 

collaborations with higher education institutions (HEIs/universities) that grant doctoral degrees (PhD). 

CDP is characterised by research excellence and international reputation. 

The purpose of CDP is to train a new generation of doctoral students in science and technology. 

A specific focus lies on the science-policy interface. 

 

HEIs/universities 

A first call for expression of interest for the CDP pilot phase was launched at the end of 2016. A second call has started in 2020. 

HEIs/universities located in EU Member States and countries associated to the EU Research Programme Horizon 2020 are eligible for 

participation to the CDP. 

HEI/universities can apply to one or more thematic fields https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-

partnerships/cdp-thematic-fields with several proposals, each proposal submitted on a separate application form. 

List of CDP HEIs/universities https://ec.europa.eu/jrc/en/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/collaborative-

agreements#universities-CDP-agreements  collaboration agreements of first Call (2016) 

 

PhD positions 

Doctoral studies under CDP are co-screened, co-hosted and co-supervised by selected HEI/universities and the JRC. 

Doctoral students have the opportunity to carry out part of their doctoral studies at the JRC. 

For the period spent at the JRC, doctoral students are offered a grantholder category 20 contract: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-

with-us/jobs/temporary-positions/grantholders/contract-and-working-conditions  

 

Calls for Expressions of Interest 

• Call for Expressions of Interest for CDP from HEIs/universitieshttps://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-

doctoral-partnerships/call-universities  (2020) 

• Calls for Expressions of Interest for PhD positions https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-

partnerships/call-phd-positions  under the CDP scheme 

 

 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/cdp-thematic-fields
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/cdp-thematic-fields
https://ec.europa.eu/jrc/en/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/collaborative-agreements#universities-CDP-agreements
https://ec.europa.eu/jrc/en/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/collaborative-agreements#universities-CDP-agreements
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/grantholders/contract-and-working-conditions
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/grantholders/contract-and-working-conditions
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/call-phd-positions
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/call-phd-positions
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National subsidy news  

Public-private study on photosynthesis approved (5 March 2020) 

Source: Website NWO https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/03/public-private-study-on-photosynthesis-approved.html  

The board of the NWO Domain Science has allocated 1.7 million euros of funding within the Photosynthesis programme. A 

consortium led by Mark Aarts of Wageningen University & Research will investigate how photosynthesis in plants responds 

to changing light conditions. The consortium consists of a collaboration between various knowledge institutes and public-private 

parties. The Photosynthesis programme aims to contribute to improving photosynthetic efficiency in crops under dynamic, natural 

cultivation conditions. 

 

How does photosynthesis in plants respond to changing light conditions? 

Prof. Mark Aarts, Wageningen University & Research 

Although the photosynthetic responses of plants to rapid fluctuations in light intensity are crucial to crop yield, these responses – which 

involve many different elements – are poorly understood. This study shall examine this phenomenon in both the thale cress and the 

tomato plant, using a multitude of methods. Our aim is not only to acquire a better understanding of the underlying molecular 

mechanisms, but also to gain valuable insights into the natural genetic variation of these two plants. This will contribute to improving the 

photosynthetic capacity of crops through conventional breeding methods. 

 

 

Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op Maat (4 maart 2020) 

Bron:  Website Topsector T&U https://topsectortu.nl/nl/oproep-geopend-voor-projecten-voor-nieuw-programma-kennis-op-maat  

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe 

programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 3 miljoen euro (inclusief BTW) voor de vertaling van 

bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft 

nadrukkelijk geen onderzoek. 

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma 

bestaat uit WR-capaciteit, dit betekent dat het subsidie is die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Private partijen 

moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, 

groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen. 

 

Doelgroepen projecten 

De projecten binnen Kennis op Maat moeten gericht zijn op MKB-ers in de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen. LNV vraagt bijzondere aandacht (maar niet exclusief) voor boeren en tuinders, de toekomstige boeren en tuinders 

(nu nog in het groene onderwijs) en erfbetreders. 

 

Thema’s 

Kennis op Maat zoekt projecten die de kennisdoorstroming bevorderen – in het bijzonder – op onderstaande thema’s: 

• Bevorderen van robuuste teeltsystemen; 

• Vergroten van biodiversiteit binnen een natuurinclusieve landbouw; 

• Vergroten van klimaatadaptatie (warmte, water) in de stad door slimmere inzet van groen; 

• Sluiten van de mineralenkringloop in de land- en tuinbouw (mest, emissies); 

• Vergroten van klimaatadaptatie op boeren- of tuindersbedrijf; 

• Maatregelen om de veehouderij integraal te verduurzamen; 

• Gewaardeerd voedsel, vermindering voedselverspilling, betere verdienmodellen voor primaire sector; 

• Productie van duurzaam eiwit voor humane en dierlijk voedsel; 

• De mogelijkheden van robotica, IT en big data; 

• Het verminderen van de energiegebruik en de CO2-uitstoot; 

• Vermindering van de uitstoot van stikstof op het boerenerf. 

 

Projectomvang 

Projectomvang en projectduur zijn niet gelimiteerd zolang doelen, budget en looptijd met elkaar in balans zijn. Projecten met een 

looptijd van meer dan twee jaar hebben een go-no go na 2 jaar. Jaarlijks wordt het programma drie keer opengesteld voor indienen van 

nieuwe projecten: in maart (deadline 1 april), in juni (deadline 1 juli) en in november (deadline 1 december). Deze laatste deadline is 

voor projecten, die in 2021 starten. 

Voor de eerste openstelling is de deadline 1 april 2020. Voor deze openstelling is 1 miljoen euro publiek budget beschikbaar. Het 

streven is dat de toegekende projecten op 1 mei 2020 van start gaan. 

https://www.nwo.nl/en/news-and-events/news/2020/03/public-private-study-on-photosynthesis-approved.html
https://topsectortu.nl/nl/oproep-geopend-voor-projecten-voor-nieuw-programma-kennis-op-maat
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Meer informatie 

Volledige tekst oproep Kennis op Maat: https://topsectortu.nl/nl/oproep-geopend-voor-projecten-voor-nieuw-programma-kennis-op-

maat  

Indienformulier: 

https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Format%20projectvoorstel%20Kennis%20op%20Maat%20Fase%202%202020.docx  

Indienmodule: https://p.easydus.com/project/6573b484-e22d-48c9-843d-

3a95d77c9b60/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e  

 

 

Groot TKI-Beraad 13 mei (3 maart 2020) 

Bron: mailing Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 3 maart 2020 

In het Klimaatakkoord hebben we ambitieuze doelen gesteld: over tien jaar moet de CO2-uitstoot met maar liefst 49% zijn 

gedaald. Om dat te bereiken hebben we de inzet van álle duurzame energiebronnen hard nodig en moeten we omschakelen 

naar een circulaire economie. Biomassa als grondstof speelt daarbij een cruciale rol. TKI-BBE stimuleert innovaties die de 

vervanging van fossiele grondstoffen door biomassa mogelijk maken. 

 
 

Programma 

Traditiegetrouw presenteert TKI-BBE tijdens de volgende editie van het Groot TKI-Beraad een aantal projecten die onlangs zijn gestart 

met financiële steun van de Topsector Energie https://www.topsectorenergie.nl/  en vanuit het GoChem-programma 

https://hollandchemistry.nl/gochem/ . Daarnaast wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen in het beleid en over (nieuwe) 

subsidiemogelijkheden. Uiteraard is er voldoende ruimte in het programma om te netwerken en onderling kennis uit te wisselen. Het 

definitieve programma ontvangt u in april.  

 

Presentatie geven? 

Is uw project onlangs gestart? Of heeft u interessante resultaten uit uw al lopende project te melden? Neem dan contact op om na te 

gaan of we uw bijdrage op kunnen nemen in het programma.  

U ontvangt deze uitnodiging omdat u penvoerder bent van één of meer BBE-projecten of omdat u in het verleden heeft aangegeven op 

de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. Uiteraard zijn projectpartners en andere geïnteresseerden ook van harte welkom. 

 

Datum:                13 mei 2020 

Tijd:                     12.00 – 17.30 uur (inclusief lunch en netwerkborrel) 

Plaats:                 Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht (Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht) 

Aanmelden:      U kunt zich aanmelden met een mailtje naar freek.smedema@rvo.nl . Geef daarbij ook uw dieetwensen aan.  

 

 

Fellowships Longfonds (2 maart 2020) 

Bron: Website Longfonds https://research.longfonds.nl/subsidies/fellowships  

Naast de reguliere subsidierondes, biedt het Longfonds ook dit jaar weer een Internationale research fellowshipsronde aan. 

Deze fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en bij het uitbreiden 

van hun wetenschappelijke netwerk. De call voor proposals is gestart op  2 maart 2020.   

 

Het Longfonds ondersteunt en stimuleert onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om een vroegtijdige opsporing en goede 

behandeling van longziekten, zoals astma, COPD of zeldzame chronische longziekten, mogelijk te maken en om de zorg voor mensen 

met longziekten te verbeteren. Omdat het Longfonds wil bijdragen aan het behoud van uitstekende jonge onderzoekers voor het 

wetenschappelijk longonderzoek, wil het deze onderzoekers de gelegenheid bieden om onderzoekservaring in het buitenland op te 

doen. Het Longfonds financiert dan ook internationale research fellowships. Hiermee hoopt het Longfonds jonge onderzoekers te 

ondersteunen bij de specialisatie, het uitbreiden van het wetenschappelijke netwerk en het creëren van een eigen onderzoeks-niche. Er 

worden twee kortdurende fellowships gesubsidieerd. Kortdurend houdt in voor de duur van 1 tot 3 maanden.  

 

Doelgroep 

De fellowships van het Longfonds richten zich op jonge getalenteerde onderzoekers (promovendi en gepromoveerden/ postdocs tot 

max 3 jaar na promotie) die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière en van wie op grond van hun wetenschappeli jke 

kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Voor clinici die 

gepromoveerd zijn en daarna hun opleiding tot specialist hebben afgerond, geldt een termijn van drie jaar na afronding van hun 

opleiding.  

Wilt u een aanvraag indienen, lees dan eerst het document ‘Toelichting subsidie fellowships 2020’ 

https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20subsidie%20fellowships%202020.pdf . 

 

Tijdspad 

https://topsectortu.nl/nl/oproep-geopend-voor-projecten-voor-nieuw-programma-kennis-op-maat
https://topsectortu.nl/nl/oproep-geopend-voor-projecten-voor-nieuw-programma-kennis-op-maat
https://topsectortu.nl/sites/topsectortu.nl/files/files/Format%20projectvoorstel%20Kennis%20op%20Maat%20Fase%202%202020.docx
https://p.easydus.com/project/6573b484-e22d-48c9-843d-3a95d77c9b60/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://p.easydus.com/project/6573b484-e22d-48c9-843d-3a95d77c9b60/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e
https://www.topsectorenergie.nl/
https://hollandchemistry.nl/gochem/
mailto:freek.smedema@rvo.nl
mailto:freek.smedema@rvo.nl
https://research.longfonds.nl/subsidies/fellowships
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20subsidie%20fellowships%202020.pdf
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• Start call: 2 maart 2020 

• Deadline indienen: 1 juni 2020 vóór 12.00u 

• Uitslag toekenning: eind juni 2020 

 

Contact 

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via research@longfonds.nl 

 

Handleiding Short term fellowships 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Handleiding%20short%20term%20fellowship%202020.pdf  

 

Toelichting Formulier Fellowships 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Toelichting%20subsidie%20fellowships%202020.pdf  

 

Formulier Short term fellowship: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Formulier%20Short%20term%20fellowship%202020.docx  

 

 

Dirkje Postma Talent Award Longfonds (2 maart 2020) 

Bron: Website Longfonds https://research.longfonds.nl/subsidies/dirkje-postma-talent-award  

De Dirkje Postma Talent Award is een stimuleringssubsidie van maximaal €200.000 voor excellente gevestigde (junior) 

onderzoekers. Deze subsidievorm biedt getalenteerde onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun 

wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen. Ook kunnen ze hiermee een eigen onderzoek-niche creëren en hun 

onderzoekslijn verstevigen. 

 

Voorwaarden voor deelname 

Voorstellen kunnen longziekten-breed worden ingediend, ook indien deze buiten de onderzoeksagenda van het Longfonds vallen. 

Longziekte-overstijgend onderzoek (zowel overstijgend binnen alle longziekten, als overstijgend naar aandoeningen buiten de longen) 

past binnen de visie van de Dirkje Postma Talent Award en is een pluspunt, maar geen expliciete voorwaarde. 

Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij aandacht geven aan het betrekken van patiënten bij hun onderzoek(s)(voorstel). Ook de 

impact van het onderzoek op longpatiënten of (nog) gezonde mensen op korte of langere termijn moet nadrukkelijk uit het voorstel naar 

voren komen. De voorkeur wordt gegeven aan multidisciplinair onderzoek. Onderzoekers die eerder een voorstel hebben ingediend 

voor de Junior Investigator subsidie van het Longfonds, mogen dit voorstel (in gewijzigde vorm) niet opnieuw indienen voor de Dirkje 

Postma Talent Award.Aanvragers 

Aanvragers van de Dirkje Postma Talent Award zijn excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Wilt u onderzoeksvoorstel indienen 

voor de Dirkje Postma Talent Award? Bekijk dan het bestand ‘Toelichting Dirkje Postma Talent Award 2020’.  

De aanvragen kunnen alleen gedaan worden door individuele onderzoekers en dus niet door duo’s of onderzoeksgroepen.  

 

Aanvraag 

Voor de Dirkje Postma Talent Award geldt géén vooraanmeldingsronde. Kandidaten kunnen direct een uitgewerkte aanvraag indienen 

via het ‘Dirkje Postma Talent Award’ subsidieformulier https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx . De voertaal is Engels. Tevens dienen CV, 

motivatiebrief en 3 aanbevelingsbrieven te worden meegestuurd. 

De hoogte van de award is vastgesteld op maximaal €200.000.  

 

Beoordeling 

Voor de Dirkje Postma Award heeft het Longfonds een selectiecommissie samengesteld. Deze commissie adviseert over de kwaliteit 

en relevantie van de aanvraag, kwaliteit van de kandidaat en de prioriteit ten opzichte van de andere aanvragen. 

 

Tijdspad 

• Call for proposals: maandag 2 maart 2020 

• Deadline indiening aanvraag: 8 juni 2020 om 12:00 

• Beoordelingsvergadering met interviews: 5 november 2020 

• Verwachte toekenning/ afwijzing: eind november 2020 

 

GA Formulier Dirkje Postma Talent Award 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx  

 

Toelichting Dirkje Postma Talent Award 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Toelichting%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf  

 

Handleiding Dirkje Postma Talent Award 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Handleiding%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf  

 

 

mailto:research@longfonds.nl
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20short%20term%20fellowship%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20short%20term%20fellowship%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20subsidie%20fellowships%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20subsidie%20fellowships%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Formulier%20Short%20term%20fellowship%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Formulier%20Short%20term%20fellowship%202020.docx
https://research.longfonds.nl/subsidies/dirkje-postma-talent-award
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/GA%20Formulier%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Toelichting%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20Dirkje%20Postma%20Talent%20Award%202020.pdf
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Junior onderzoekers Longfonds (2 maart 2020) 

Bron: Website Longfonds https://research.longfonds.nl/subsidies/jong-talent/junior-onderzoekers  

Naast de financiering van onderzoeksconsortia, blijft het Longfonds investeren in junior onderzoekstalent. 

Deze subsidievorm biedt onderzoekers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun wetenschappelijke ideeën verder te ontwikkelen en 

een eigen onderzoekniche te creëren. Buitenlandervaring vooraf of tijdens de subsidiebenutting strekt tot de aanbeveling.  

Wilt u subsidie aanvragen voor een Junior onderzoeksproject? Bekijk dan het bestand ‘Randvoorwaarden subsidie Jr Onderzoeker 

2020 https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf ’ 

(zie downloads) om te zien of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Zo kunnen onderzoekers een aanvraag indienen binnen een 

periode van 5 jaar na promotie. Het streven is om twee persoonlijke onderzoeksubsidies van maximaal €200.000 ter beschikking te 

stellen. 

 

Patiëntparticipatie 

Het Longfonds vindt het belangrijk dat onderzoek aansluit bij de behoeften en vragen van patiënten. Hun inbreng kan namelijk de 

relevantie, maatschappelijke waarde en de kwaliteit van uw onderzoek vergroten. Lees hierover de ‘Randvoorwaarden subsidie Jr  

onderzoeker 2020 https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf ’. 

 

Tijdspad 

• Call for proposals: maandag 2 maart 2020 

• Deadline indiening vooraanmelding: 13 april 2020 vóór 12:00u 

• Bekendmaking afwijzing / verzoek tot uitwerking: half juni 2020 

• Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 1 september 2020 vóór 12:00u 

• Verwachte toekenning/ afwijzing: begin december 2020 

 

Contact 

Voor vragen over de subsidie kunt u contact opnemen met de afdeling onderzoek via research@longfonds.nl 

Formulier junior investigators 2020:  https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Formulier%20junior%20investigators%202020.docx  

 

Handleiding junior investigators 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf  

 

Procedure junior investigators 2020: https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf  

 

Randvoorwaarden subsidie junior investigators 2020:  https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-

02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf  

 

 

Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie (2 maart 

2020) 

Bron: Website NWO https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-

gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.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. 

 

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 huidige call binnen dit programma ligt op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar 

ziekte en/of voor preventie van ziekte (inclusief toxiciteitsonderzoek). 

 

Voor wie 

De financiering kan worden aangevraagd door ervaren en gepromoveerde onderzoekers met een aanstelling bij een Nederlandse 

universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut. In de NWO-subsidieregeling https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-

dat/subsidieregeling  staat welke kennisinstellingen dat zijn. Mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een 

aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkende onderzoeksinstelling.Samenwerking tussen tenminste twee 

onderzoekers uit twee verschillende disciplines en tenminste vier gebruikers waarvan twee private partijen met  winstoogmerk is een 

voorwaarde voor de indiening. 

De minimale verplichte bijdrage door private partijen is afhankelijk van het type onderzoek dat wordt uitgevoerd en kan door meerdere 

private partijen samen geleverd worden. 

 

https://research.longfonds.nl/subsidies/jong-talent/junior-onderzoekers
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf
mailto:research@longfonds.nl
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Formulier%20junior%20investigators%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Formulier%20junior%20investigators%202020.docx
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Handleiding%20junior%20investigator%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf
https://research.longfonds.nl/sites/default/files/2020-02/Randvoorwaarden%20subsidie%20junior%20investigators%202020.pdf
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.html
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/subsidieregeling
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Wat aanvragen 

Er kan per project maximaal 1.000.000 euro financiering worden aangevraagd. De projectduur mag minimaal 2 jaar en maximaal 4 jaar 

zijn. De financiering kan benut worden voor de volgende posten: 

• Personele kosten 

• Materiële kosten en vergoeding voor buitenlandse reizen 

• Investeringen 

Management, administratie en verantwoording van het project zal worden uitgevoerd volgens het beleid van NWO-domein TTW en 

volgens de eisen van de PPS-toeslag toegekend aan NWO-domein TTW door Topsector LSH namens de SGF. Meer informatie over 

de inhoudelijke en financiële verantwoording staat in de Call for proposals https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-

2.0---call-for-proposals . 

 

Wanneer 

• De deadline van het indienen van het voorstel is dinsdag 16 juni 2020 om 14.00 CE(S)T. 

 

Voor meer informatie over criteria, procedure en alle formulieren: https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-2.0---

call-for-proposals   

https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-2.0---call-for-proposals
https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-2.0---call-for-proposals
https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-2.0---call-for-proposals
https://www.nwo.nl/documents/ttw/humane-meetmodellen-2.0---call-for-proposals
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Regional subsidy  and innovation news 

Vanguard Initiative wil sterke regionale dimensie binnen industriestrategie (4 maart 

2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 910 2020 

 
De nieuwe strategie voor het EU-industriebeleid moet een sterke regionale dimensie hebben, stelt het Vanguard Initiative in 

een nieuw non-paper. Zij roept op om regio’s actief te betrekken bij het opstellen en implementeren van de nieuwe strategie. 

Ook wil ze dat de toegevoegde waarde van interregionale samenwerking voor het opzetten van strategische industriële 

waardeketens erkend wordt. 

 

Regionale dimensie industriestrategie  

In de nieuwe industriestrategie van de Europese Unie moet de regionale dimensie van industrie- en innovatiebeleid worden erkend, zo 

stelt het Vanguard Initiative in het non-paper The Vanguard Initiative calls for a strong regional dimension in the new EU industrial 

strategy https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf . Het is belangrijk 

dat regio’s worden betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het industriebeleid omdat zij goed gepositioneerd zijn als het 

gaat over bijvoorbeeld regionale innovatie-ecosystemen, contacten tussen industrie en onderzoekscentra maar ook het 

maatschappelijk veld. Ook benoemt zij de rol van regionale autoriteiten als het gaat om het beschikbaar stellen van de juiste 

vaardigheden die de industriële transitie moeten faciliteren.  

 

Belang interregionale samenwerking   

Goed functionerende strategische waardeketens worden mogelijk gemaakt door interregionale samenwerking. Het Vanguard Initiative, 

dat interregionale samenwerking, co-creatie en gezamenlijke investeringen binnen waardeketens stimuleert, ziet dan ook veel 

potentieel voor dergelijke ketens op zowel regionaal, nationaals als Europees niveau. Verder roept het Vanguard Initiative op om 

netwerken van state-of-the-art infrastructuren en testfaciliteiten op te zetten, om zo niet alleen het kostenplaatje efficiënter te beheren, 

maar ook om de voor innovatie zo cruciale testfase beter te kunnen ondersteunen. 

 

Context 

Het Vanguard Inititiative https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf is 

een netwerk van Europese regio’s die industriële innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Het initiatief biedt een platform voor 

bedrijven, clusters en kennisinstellingen om elkaar te ontmoeten en krachten te bundelen om zo tot innovatieve oplossingen te komen. 

Het idee is om regio’s die dezelfde thema’s hanteren in hun slimme specialisatiestrategie bij elkaar te brengen zodat er 

industriegedreven clusters in Europa ontstaan. Vanguard werd geïnitieerd in 2013 en al snel werd er een pilotactie opgezet. De 

Europese Commissie stelt in het nieuwe cohesiebeleid vanaf 2021 voor om interregionale innovatie investeringen toe te voegen als 

nieuwe component https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf  - de 

zogenaamde C5 - aan Interreg. De Raad en het Parlement moeten de onderhandelingen over dit onderwerp nog afronden. 

 

Meer informatie:  

Persbericht Vanguard Initiative https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/vanguard-initiative-calls-strong-regional-dimension-new-eu-

industrial-strategy : The Vanguard Initiative calls for a strong regional dimension in the new EU industrial strategy 

Publicatie Vanguard Initiative https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf 

:The Vanguard Initiative calls for a strong regional dimension in the new EU industrial strategy 

 

 

https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf
https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderzoek/structuurfondsen-na-2020
https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf
https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/vanguard-initiative-calls-strong-regional-dimension-new-eu-industrial-strategy
https://www.s3vanguardinitiative.eu/news/vanguard-initiative-calls-strong-regional-dimension-new-eu-industrial-strategy
https://www.s3vanguardinitiative.eu/sites/default/files/vi_non_paper_industrial_policy_2_march_20202.pdf
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Openstelling subsidieregeling ‘versterking kennis- en innovatienetwerken’ binnen 

Campus Zeeland (2 maart 2020)  

Bron: Website Provincie Zeeland https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-

staten-van-3-maart-2020  

De subsidieregeling ‘versterking van Kennis- en Innovatienetwerken’ wordt voor de periode van 5 maart tot en met 1 

december 2020 opengesteld. De subsidieregeling versterking van Kennis- en Innovatienetwerken vloeit voort uit Campus 

Zeeland: een netwerk van bedrijven, Provincie, Zeeuwse gemeenten en de onderwijs- en onderzoeksinstellingen dat zich richt 

op het versterken en innoveren van de Zeeuwse economische sectoren. Dit zijn er zes: havens & logistiek, industrie & 

maintenance, water & energie, agrofood & seafood, vrijetijdseconomie en zorg. Eén van de drie pijlers van Campus Zeeland is het 

ondersteunen van kennis- en innovatienetwerken binnen deze Zeeuwse kernsectoren. Bij de K&I-netwerken is in de afgelopen jaren 

vooral aandacht besteed aan het opbouwen van nieuwe netwerken. In de komende jaren gaat het vooral om het continueren en 

versterken van bestaande netweken. Om de bestaande netwerken te versterken en zich te laten ontwikkelen tot robuuste netwerken, is 

het nodig deze netwerken nu vooruitzicht op financiering te bieden voor een langere periode en met duidelijke voorwaarden en op 

termijn ook een substantieel deel eigen financiering. Kennis- en Innovatienetwerken die al subsidie van de Provincie krijgen voor het 

organiserend vermogen, kunnen dit kalenderjaar geen gebruik maken van deze regeling. Campus Zeeland en de Economic Board 

Zeeland werken nauw samen: de deskundigen-commissie van de Economic Board adviseert GS over de subsidieaanvragen van de 

K&I netwerken, en leden van de Stuurgroep Campus Zeeland hebben zitting in de Economic Board, waardoor kennis uitwisseling en 

afstemming geregeld is. 

 

Voor meer informatie ga naar ‘ Openstelling subsidieregeling ‘versterking kennis- en innovatienetwerken’ binnen Campus Zeeland’ 

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/openstelling_subsidieregeling_versterking_kennis-

_en_innovatienetwerken_binnen_campus_zeeland.pdf  

  

https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-3-maart-2020
https://www.zeeland.nl/vergaderoverzicht-en-activiteiten/besluitenlijst-vergadering-gedeputeerde-staten-van-3-maart-2020
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/openstelling_subsidieregeling_versterking_kennis-_en_innovatienetwerken_binnen_campus_zeeland.pdf
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/openstelling_subsidieregeling_versterking_kennis-_en_innovatienetwerken_binnen_campus_zeeland.pdf
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EU R&D and innovation policy 

Wederom geen budgetakkoord: zorgen Europese wetenschap nemen verder toe (5 maart 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

Het is de Europese regeringsleiders wederom niet gelukt om tot overeenstemming te komen over een Europese begroting 

voor 2021-2027. Volgens Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen komt de uitvoering van delen van de programma’s 

Horizon Europe en Erasmus+ nu in gevaar, meldt Science|Business. Volgens een bericht van Research Professional News dreigt een 

vroegtijdig einde van het idee van Europese Universiteiten, waarmee veel partijen al bezig zijn. Bij de discussie over het nieuwe 

Meerjarig Financieel Kader van de EU speelt het principe van ‘juste retour’ een grote rol: veel landen willen evenveel van de EU 

terugkrijgen als ze erin stoppen. Een briefing van de Beleidsafdeling Begrotingszaken van het Europees Parlement legt uit waarom dit 

macro-economisch gezien een “misleidende” insteek is. 

Nieuwsbericht Science|Business – 1: https://sciencebusiness.net/news/michel-budget-plan-tries-limit-horizon-europe-cuts-eu3b-hits-

static  

Nieuwsbericht Science|Business – 2: https://sciencebusiness.net/news/eu-budget-delay-leaves-parts-horizon-europe-limbo  

Nieuwsbericht Research Professional News: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-2-budget-

proposal-would-spell-end-to-european-universities/  

Briefing Beleidsafdeling Begrotingszaken EP: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf  

 

 

Zweedse concept-richtlijnen voor “verantwoorde internationalisering” universiteiten (5 

maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

In de Zweedse universitaire wereld wordt steeds intensiever gedebatteerd over strategieën, waarden en ethische overwegingen 

als het gaat om internationale samenwerking. Als extra input voor deze discussie hebben vier organisaties voor hoger onderwijs en 

onderzoek een document opgesteld met “richtlijnen voor verantwoorde internationalisering”. 

Bericht University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200221071711128  

Rapport:  https://www.stint.se/wp-content/uploads/2020/02/STINT__Responsible_Internationalisation.pdf  

 

 

Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën (5 

maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat de 

potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt onderzoekt. Een maand geleden adviseerde de AWTI de 

Nederlandse overheid nog over een aanpak voor sleuteltechnologieën. 

Nieuwsbericht Eurofound: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/game-changing-technologies-transforming-

production-and-employment-in-europe   

Rapport Eurofound: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF  

Advies AWTI: https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/01/30/awti-advies-krachtiger-kiezen-voor-sleuteltechnologieen   (januari 

2020) 

 

 

De biogebaseerde industrie in de EU in kaart gebracht (5 maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

De Europese Commissie (EC) heeft voor het eerst de biogebaseerde industrie in de EU in kaart gebracht. Voor de publicatie 

werd eerst een uitgebreide database gemaakt van EU-faciliteiten waar verschillende typen biogebaseerde producten worden 

geproduceerd. De database is toegankelijk via een online interactief dashboard. 

Rapport EC: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119288/200219_biorefineries_visualisation.pdf  

Dashboard Bio-based Industry 

 

https://sciencebusiness.net/news/michel-budget-plan-tries-limit-horizon-europe-cuts-eu3b-hits-static
https://sciencebusiness.net/news/michel-budget-plan-tries-limit-horizon-europe-cuts-eu3b-hits-static
https://sciencebusiness.net/news/eu-budget-delay-leaves-parts-horizon-europe-limbo
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-2-budget-proposal-would-spell-end-to-european-universities/
https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-politics-2020-2-budget-proposal-would-spell-end-to-european-universities/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/648186/IPOL_BRI(2020)648186_EN.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200221071711128
https://www.stint.se/wp-content/uploads/2020/02/STINT__Responsible_Internationalisation.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/game-changing-technologies-transforming-production-and-employment-in-europe
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2020/game-changing-technologies-transforming-production-and-employment-in-europe
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2020/01/30/awti-advies-krachtiger-kiezen-voor-sleuteltechnologieen
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119288/200219_biorefineries_visualisation.pdf
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/qvw4aittt4euwwfk4lykfj7nvxjgndkmfwzaxe4ebicvu7ncxdta/sctc5wmgmdt526eiygrfv2iud4
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Duitsland: “Meer voorzichtigheid bij wetenschappelijke contacten met China” (5 maart 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

Duitsland zou de controle over de economische en wetenschappelijke relaties met China moeten aanscherpen en uitbreiden. Dat stelt 

de Duitse Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) in haar jaarverslag over 2019. Het rapport adviseert onder andere de 

oprichting van een competentiecentrum voor Duitse wetenschappers en academici over juridische kwesties die relevant zijn voor 

samenwerking en onderzoek met en in China. 

Nieuwsbericht Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland: http://innovatie.de/cybersecurity-china-en-oost-duitsland-

jaarlijks-efi-rapport-gepubliceerd/  

 

 

Onderhandelingen over post-brexitperiode van start (5 maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020 

De Europese Raad en het VK hebben beide hun ideeën gepubliceerd voor de onderhandelingen over hun toekomstige relatie (na 

brexit). Mark Walport, aftredend hoofd van de belangrijkste openbare financieringsinstelling UK Research and Innovation (UKRI) toont 

zich in een artikel van Science|Business optimistisch. Artikelen van University World News en Euractiv tonen zich aanzienlijk 

somberder. Het uitblijven van afspraken over wetenschap zou wel eens ‘collateral damage’ van brexit kunnen worden. 

Onderhandelingsmandaat Raad: https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf  

Beleidsdocument Britse regering: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_wi

th_the_EU.pdf  

Artikel Science|Business: see this news letter article ‘ Outgoing UK research chief says post-Brexit plans leave him ‘optimistic’ 

Artikel University World News: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200229082730818  

Artikel Euractiv: https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/science-could-become-collateral-damage-of-brexit/  

 

 

 

Commissie publiceert nieuwe Erasmus Charter richtlijnen (4 maart 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
De Europese Commissie heeft de nieuwe richtlijnen voor de Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 gepubliceerd. 

Hierin geeft de Commissie in het bijzonder aandacht aan inclusiviteit, duurzaamheid, digitalisering en erkenning van ECTS. 

Alle hoger onderwijsinstellingen in Europa die willen deelnemen aan het toekomstige Erasmusprogramma moeten een 

Erasmus Charter aanvragen. 

 

Meer inclusiviteit en duurzaamheid 

De nieuwe richtlijnen voor het Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) zijn gepubliceerd. Zij voorziet in een algemeen 

kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten. Met de nieuwe richtlijnen 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf  wil de Europese 

Commissie verder bouwen op de reeds ingezette koers om inclusiviteit binnen het Erasmusprogramma te bevorderen. Ook is er in het 

nieuwe ECHE meer aandacht voor duurzaamheid – zo moeten instellingen zich inzetten om duurzame alternatieven voor mobiliteit te 

bevorderen. Ook wil de Commissie de administratieve procedures volledig digitaal maken, in lijn met het Europese Studentenkaart-

initiatief. Er is bovendien meer aandacht voor automatische erkenning voor ECTS die studenten in het buitenland hebben behaald, ook 

in het geval van blended mobility. 

 

Aanvragen ECHE  

De deadline voor het indienen van aanvragen https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-

search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-

2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=nu

ll;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTa

http://innovatie.de/cybersecurity-china-en-oost-duitsland-jaarlijks-efi-rapport-gepubliceerd/
http://innovatie.de/cybersecurity-china-en-oost-duitsland-jaarlijks-efi-rapport-gepubliceerd/
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/868874/The_Future_Relationship_with_the_EU.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200229082730818
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/opinion/science-could-become-collateral-damage-of-brexit/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/EP-vraagt-aandacht-voor-wederzijdse-erkenning-van-diploma-s
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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blePageState voor het Charter is 21 april 2020 (17:00 uur). Er is een gesimplificeerde procedure voor hoger onderwijsinstellingen die 

reeds in de vorige periode een ECHE hadden, deze hebben nageleefd en die recentelijk (sinds 2017) nog Erasmus+-projecten hebben 

uitgevoerd. De selectieresultaten worden waarschijnlijk rond 15 oktober 2020 bekendgemaakt. Wel is deze call nog onder voorbehoud, 

aangezien de onderhandelingen voor het MFK voor de periode 2021-2027 en het toekomstige Erasmusprogramma nog niet zijn 

afgerond. Met deze call geeft de Commissie geïnteresseerde hoger onderwijsinstellingen de gelegenheid tijdig met de voorbereiding 

van hun voorstellen te beginnen. 

 

Context 

In het kader van het nieuwe Erasmusprogramma voor de periode 2021-2027, is ook een nieuw Erasmus Charter voor hoger 

onderwijsinstellingen opgezet. Het ECHE is een vereiste voor hoger onderwijsinstellingen om mee te mogen doen aan het toekomstige 

Erasmusprogramma (2021-2027).  

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/charter-annotated-guidelines-

feb2020_en.pdf: Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 Guidelines 

Publicatie Commissie https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.051.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2020:051:TOC: Call for Accreditation – EACEA/03/2020 

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027 

 

 

Geef uw mening over het Europees Klimaatpact (4 maart 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
De Commissie vraagt naar uw mening over het Europees Klimaatpact. De Commissie vraagt alle geïnteresseerde 

belanghebbenden naar ideeën voor acties die kunnen worden genomen en hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan 

worden. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen. Deze wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-

Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie is open tot en met 27 mei 2020. 

 

Consultatie open voor publiek 

De Commissie vraagt https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en  alle geïnteresseerde belanghebbenden hun 

mening over hoe het pact effectief, inclusief en ambitieus kan worden. Ook vraagt zij naar ideeën voor acties die kunnen worden 

ondernomen. Hiermee wil de Commissie een nieuwe klimaatcultuur ontwikkelen, met meer bewustzijn en motivatie voor actie door 

burgers, industrie, het maatschappelijk middenveld en autoriteiten. De consultatie wordt gebruikt om het definitieve pact op te stellen 

dat wordt gelanceerd voorafgaand aan de VN-Klimaatconferentie in Glasgow in november 2020. De consultatie 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact  is open tot en met 27 mei 2020. 

 

Doel van het Klimaatpact  

Het Europees Klimaatpact heeft als doel om de maatschappelijke betrokkenheid bij klimaat en milieu te vergroten. Het pact zal hiermee 

inwoners en organisaties aanmoedigen om zich in te zetten middels concrete acties om uitstoot van broeikasgassen te verminderen 

en/of zijn gericht op klimaatadaptatie. Middels het pact wil de Commissie initiatieven gaan ondersteunen die zijn gericht op kennis- en 

capaciteitsopbouw, om hiermee impact te vergroten in Europa en wereldwijd. De Commissie richt zich hierbij (voorlopig) op de 

volgende gebieden: 

• Gebouwen: stimuleren van adviesdiensten, mogelijk maken van slimme financiering en energie-efficiënte woningen; 

• Mobiliteit: ondersteunen van steden met kennis en mogelijk gerichte financiële steun voor plannen voor duurzame stedelijke 

mobiliteit; 

• Vergroening van stedelijke gebieden en natuur regeneratie door het planten van bomen. 

 

Context 

Het Europees Klimaatpact maakt onderdeel uit van de Europese Green Deal. De Green Deal wordt gezien als de nieuwe Europese 

groeistrategie om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te reduceren. De EU is vastbesloten om tegen 2050 het eerste 

klimaatneutrale blok ter wereld te worden. Om deze ambities te realiseren, lanceert de Commissie een Klimaatpact, met als doel de 

betrokkenheid van de Europese burger te vergroten. 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=EACEA-03-2020;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=EPLUS;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/charter-annotated-guidelines-feb2020_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.051.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2020:051:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.051.01.0017.01.ENG&toc=OJ:C:2020:051:TOC
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Wat-betekent-de-Green-Deal-voor-het-kennisveld
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europese-lidstaten-willen-klimaatneutraal-Europa-2050
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Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en : European Climate Pact 

Consultatie Commissie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact : 

European Climate Pact 

 

 

The Guild publishes recommendations for a renewed European Research Area (4 March 

2020) 

Source: Website the Guild https://www.the-guild.eu/  

In the position paper https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-era-renewal.pdf published today, the member 

universities of The Guild outline key priorities and principles that must be at the core of a renewed European Research Area 

(ERA). 

 

The Guild welcomes the initiative of the Council of the EU and the European Commission to prioritise the development of a new ERA 

strategy. The renewed ERA must uphold scientific knowledge as a fundamental value for Europe, whilst promoting academic freedom 

and the autonomy of academic institutions as a basis for our democratic systems. 

 

For ERA to be impactful and effective, politicians must be fully committed to renewing the ERA strategy with the aim of empowering 

national and European systems in supporting scientific excellence and developing knowledge-based societies. To demonstrate their 

commitment, ERA countries need to realise their goal of investing at least 3% of their GDP in R&I. The European Semester process 

should be used to monitor the public investments in research, including in universities, through institutional and competitive funding. 

 

The Guild makes the following recommendations for the renewed priorities of ERA: 

1. Achieve balanced development of the national research systems 

2. Coordinate and support R&I systems’ contributions to SDGs 

3. Continue improving conditions for the mobility of researchers 

4. Ensure progress towards inclusive and equitable R&I systems 

5. Ensure long-term policy approaches that cover all dimensions of Open Science 

6. Foster bottom-up solutions in the development of career evaluation frameworks that reward Open Science practices  

7. Build on the successful collaboration to develop research infrastructures 

8. Promote the societal role of science through the empowerment of researchers 

 

For more information please visit our website. 

 

 

Swiss science is caught in tangle of Brussels politics (3 March 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 822, 3 March 2020 

Switzerland wants full access to the EU’s next research programme, but finds itself navigating an immigration referendum, a 

tussle over a new treaty, and fallout from Brexit 

  
 

Swiss scientists fear a number of political obstacles could block their path into the EU’s next big research programme, with 

Brussels, in an uncompromising moment, proposing to place the country in a category of wealthy states that may be barred 

from a raft of its innovation-focused programmes.  That would have an impact on the access that Switzerland - the EU’s 

closest research partner - has to Horizon Europe, starting next year.  

The new designation sees Swiss researchers caught up in political wrangles encompassing a crucial vote this May on curbing 

immigration, protracted uncertainty over a new Swiss-EU treaty, and collateral damage from Brexit.  

The threat of being blocked from the full €90 billion Horizon programme is a source of major disquiet for academics.  

“There’s big concern over our future in EU research collaborations,” said Martina Weiss, secretary general of swissuniversities, which 

represents the country’s higher education institutes.  

 

For Swiss science, which boasts an incredible history of world-leading research and discovery, there’s a nervous wait until the EU lays 

down its negotiating cards later in the year. “It’s about so much more than money; it’s about competition and new interactions. You 

https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12219-European-Climate-Pact
https://www.the-guild.eu/
https://www.the-guild.eu/publications/guild-position-on-era-renewal.pdf
https://www.the-guild.eu/
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could tell Rodger Federer you were going to build him a beautiful tennis court in the Swiss mountains, but if he could never play on a 

Wimbledon court again, he wouldn’t be happy,” Weiss said.  

Switzerland is global leader in scientific research, with excellent universities that produce top scientific papers. In particular, it excels in 

life sciences, pharmaceuticals and medical technologies, areas that have thrived partly because of Switzerland’s relationship with the 

EU. 

Freezing Switzerland out of some of the EU’s top science competitions would weaken European interests, in the face of powers like the 

US and China, said Philipp Langer, deputy director-general at the State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI).  

“It’s in all our common interest to have a Europe that is strong against global competition,” said Langer, who is responsible for Swiss 

participation in Horizon Europe.  

 

A European Commission spokesman told Science|Business that Horizon Europe “is open to the world from the outset. Switzerland will 

have the opportunity to apply for association, as is the case today under Horizon 2020,” he said. “The participation of third countries to 

EU programmes is currently part of the ongoing negotiations about the EU's next long-term budget,” he added.  

Switzerland has access to EU markets and programmes via a web of more than 120 bilateral deals and has participated in EU research 

programmes since 1987. In 2004, it became a full associate partner (there are 16 associate partners today). Switzerland is also 

associated to the research programme of the European Atomic Energy Community, Euratom, which coordinates research projects 

across borders. 

“The value of the whole [of Horizon Europe] would be reduced if we’re not in all of it,” said Petra Studer coordinator of Netzwerk Future, 

a body representing higher education, research and innovation organisations at the Swiss Parliament. 

Similarly, Jean-Luc Barras, head of institutional relations at the Swiss National Science Foundation, which invests around CHF1 billion 

(€940 million) per year in basic research said, “I see the danger of a lose-lose situation here.”   

The new conditions for Horizon Europe still need to be hashed out by member states, but the intention is to prevent non-EU countries 

being net beneficiaries. It is proposed “a correction” will kick in, if there is a “significant imbalance” between the grants a country wins 

and the entry fee its government pays. In some past years, Switzerland has been a net beneficiary, due to the high success of its 

researchers in the EU’s grant competitions.  

“If ever there was jealousy in some parts of Europe about this, well now, with this pay as you go system, it becomes easier politically for 

the EU,” Studer said. 

 

Read the whole article here: https://sciencebusiness.net/international-news/swiss-science-caught-tangle-brussels-politics  

 

 

EU science ministers want reciprocity in international R&D cooperation (3 March 2020) 

Source: Science|Business Bulletin No. 822, 3 March 2020 

Third countries could join Horizon Europe, but only if they respect EU values. Israel and Switzerland are promised a seat at 

the table  

 
Blaženka Divjak, Croatian minister of science and education. Photo: European Union 

 

The EU should welcome international partners in its research and innovation programme, but only if they meet criteria of 

“reciprocity, added value and respect of EU values,” science ministers say. Third countries wishing to participate in Horizon 

Europe should open their research systems to EU researchers and respect EU rules on intellectual property and freedom of 

movement.  “At end of the day we should safeguard EU interests,” said Croatian minister for science and education Blaženka 

Divjak, speaking at a competitiveness council meeting last week. 

 

In a joint press conference with Divjak, EU research commissioner Maryia Gabriel said third countries won’t be able to pick and choose 

from Horizon Europe’s wide offering of missions and partnerships and should commit to participate “at pillar level”. 

That would give third countries the choice of three pillars: excellent science; industrial competitiveness; and innovative Europe, which 

includes the European Innovation Council (EIC) and the European Institute for Innovation and Technology (EIT).  

“If we associate to a country it will be with a whole pillar and not just little bits picked out,” Gabriel said. The restriction means, for 

example, third countries would have to commit to the entire industrial pillar if they wish to participate in Horizon Europe’s health 

research cluster.  

https://sciencebusiness.net/international-news/swiss-science-caught-tangle-brussels-politics
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Gabriel did not specify what criteria a third country will need to fulfil to be able to qualify for all three pillars. But she did say the 

commission might limit participation in areas of Horizon Europe which are geopolitically sensitive, such as security. For this reason, the 

association of third countries will be decided “on a case by case basis,” Gabriel said. 

Third country participation in the EIC would also be assessed on a case by case basis. With the EIC, the EU wants to promote 

commercialization of research and to increase the number of privately-held European companies valued at €1 billion or more.  

“Should things in that case be open to everybody, we have to be careful to maintain certain principles,” Gabriel said. “We need to 

defend the values and interests of Europe.” 

 

Ironing out association criteria 

The criteria for how third countries are associated in Horizon Europe are not finalised because the European Parliament is waiting on 

EU member states to reach an agreement on the next multiannual budget of the EU. As a result of the delay in agreeing the budget, the 

launch of certain parts of Horizon Europe could be postponed beyond the official start date of 1 January 2021, EU officials have 

warned. 

Countries in the European Free Trade Association which are members of the European Economic Area (Iceland, Liechtenstein, 

Norway) are associated by default to Horizon Europe, together with candidates for EU membership and countries covered by the EU’s 

neighbourhood policy. According to the draft legal text of Horizon Europe, other countries could join if they contribute to the 

budget, demonstrate a good capacity in science and technology, uphold democratic institutions and an open market 

economy, and commit to fair intellectual property protection.  

As two cases in point, Switzerland and Israel do not automatically qualify, but are associated in Horizon 2020, and want to continue 

to be associated in Horizon Europe. 

Gabriel and Divjak reassured Switzerland and Israel they would get a seat at the Horizon table. The EU is open to “building 

collaborations with strong players that share our values,” Divjak said.  

 

However, Gabriel noted the EU does not have a lot of time to iron out an agreement on Horizon Europe participation with the UK before 

1 January 2021. Negotiations “rarely take less than a year,” Gabriel said. 

After its departure from the EU, the UK has become a third country and an agreement to become associated in Horizon Europe hangs 

on a new trade agreement between the UK and the EU.  

 

 

CESAER: Open Access in Horizon Europe mag onderzoekers niet schaden (26 februari 

2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 9, 2020 

 
Bij de implementatie van Open Access moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor onderzoekers. Dit stelt 

CESAER in een position paper over de uitvoering van Open Access binnen het Horizon Europe programma. Zo moeten 

onderzoekers het recht over hun onderzoek behouden en moeten de kosten voor publicaties niet bij onderzoekers en 

universiteiten komen te liggen. 

 

Gevolgen Open Access voor onderzoekers 

Er moet aandacht worden gegeven aan de gevolgen van de implementatie van Open Access voor onderzoekers. Dit blijk uit een 

position paper van CESAER genaamd ‘Open Access in Horizon Europe https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-

open-access-in-horizon-europe.pdf  waarin de vereniging haar steun betuigt voor Open Access van wetenschappelijke publicaties 

binnen Horizon Europe. Zo stelt de vereniging, in overeenstemming met ‘Plan S’, dat onderzoekers en universiteiten de volledige 

rechten over hun werk moeten behouden. CESAER roept de Europese Commissie op een wetsvoorstel te maken dat onderzoekers het 

niet-afkoopbare recht verleent hun publiek-gefinancierde en peer-reviewed onderzoeken te delen zonder embargo’s. Daarnaast 

benadrukt het position paper dat, naast de lezer, ook onderzoekers en universiteiten niet verantwoordelijk moeten zijn voor het 

bekostigen van de publicatie van onderzoeken. Er moet in plaats daarvan gebruik gemaakt worden van alternatieve manieren van 

financiering, bijvoorbeeld door in beurzen voor onderzoekers budget in te ruimen voor de kosten van publicatie. 

 

Ontwikkelingen rond Open Access 

CESAER moedigt financieringsorganisaties aan zich te houden aan Plan S principes en academisch onderzoek te beoordelen op de 

kwaliteit daarvan en niet op de titel van het tijdschrift van publicatie of naam van publicist. Zo kunnen onderzoekers de waardering 

krijgen die zij verdienen, ook wanneer Open Science en Open Access de norm zijn. Ook moedigt de vereniging onderzoekers aan 

https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Plan-S-publiek-gefinancierd-onderzoek-verplicht-Open-Access-na-2020
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standaard ‘voordrukken’ van artikelen te verspreiden via speciale platformen voordat deze officieel gepubliceerd worden. Dit bevordert 

de snelle circulatie van toegankelijke wetenschappelijke kennis. 

 

Context 

Horizon Europe stelt als voorwaarde dat alle publicaties Open Access gepubliceerd worden, tenzij dat echt niet anders kan. Plan S is 

gevormd door cOAlition S, een grote groep onderzoekfinanciers die de Open Access publicaties van publiek gefinancierd onderzoek 

vanaf 2021 verplicht wil stellen  https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf.  

 

Meer informatie:  

Publicatie https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf : Open Access in Horizon 

Europe 

 

 

Outgoing UK research chief says post-Brexit plans leave him ‘optimistic’ (27 February 

2020) 

Mark Walport, head of national research agency, says government is taking right steps to keep country open to international 

science talent  

 
Mark Walport, outgoing head of the main public sector funding body, UK Research and Innovation (UKRI), said he is encouraged by 

plans to shore up science following the country’s stormy split from the EU. 

“I’m not a politician but I listen to the announcements [from the government] and I’m optimistic. It would show a lot of hubris to be 

certain about the future, but I think you can see some very clear evidence they are supportive,” Walport said.  

Walport, who is due to retire in 2020, once a successor is found, said the UK’s main priority now is to “keep a strong international 

environment.” Prime minister Boris Johnson’s recent announcement of an uncapped visa scheme for scientists is, “a good way into 

research in the UK,” Walport said.  

 

Though researchers are concerned and angry about a possible closing off from funding opportunities after Brexit, the UK will continue 

to be among the top performing science countries in the world, according to Walport. After running the medical research charity 

Wellcome Trust for ten years, Walport took up the post of UK government chief scientific adviser in 2013. He moved over to become 

inaugural CEO of UKRI in 2017, and has oversight of some £7 billion in research funding annually. 

In a speech at to the Society of Chemical Industry in London on Wednesday, Walport’s only quasi-political observation of the night was 

on the threat of misinformation and populism, and how they are being aided by social media. “I never thought the fundamental values of 

enlightenment would be challenged,” he said. “We [seem to be] in a world now where you pick the opinions you fancy. You’re entitled to 

your own opinions but not your own truths.”  

 

Plea for full association 

Across town, at the Foundation for Science and Technology, the ex-science UK minister Chris Skidmore made a plea for full 

association to the EU’s next research programme, Horizon Europe, which starts in 2021.  “Full association into Horizon Europe is 

essential. We simply cannot risk breaking away our European research partnerships,” said Skidmore. “This is of the utmost value to the 

taxpayer.” 

As one case in point, UK clinical trials are “reliant” on collaboration in the Horizon programme, Skidmore said. The UK has the third 

highest number of joint clinical trials with EU countries, and the second highest for rare diseases and paediatric patients.  

As ex-minister, Skidmore said he is able to speak “his own mind” on the matter, suggesting he couldn’t make the case as strongly wh ile 

in office.  

Skidmore was sacked by Johnson two weeks ago in a government reshuffle. He was replaced by backbench MP Amanda Solloway, 

whose brief now carries reduced responsibilities. 

UK science organisations have spent the last few years scrambling to preserve ties with their European partners, but Brexit has already 

dented the UK’s place in EU research, with a drop off in applications for EU grants and a number of EU27 scientists resigning from 

posts in the UK. British start-ups have lost access to new equity investments from the small-company funding programme, the 

European Innovation Council. 

 

Importance of coffee 

In his own wide-ranging talk on the future of UK science, Walport said he is heartened by the speed of the world’s reaction to the 

coronavirus outbreak. “The sequencing of the virus in weeks is a dramatic advance on anything that has happened before,” he said.  

Walport said he doesn’t feel threatened by the transformative potential of artificial intelligence. “It’s like asking is fire a good thing or a 

bad thing?”  

https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf
https://www.cesaer.org/content/5-operations/2020/20200225-open-access-in-horizon-europe.pdf
https://sciencebusiness.net/news/brexit-latest-uk-companies-lose-access-eic-equity
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On growing business opportunities out of labs, Walport credited UK companies as “pretty good at starting things. But we’re not good at 

growing. It’s a question of ambition. Too many businesses are sold too early for a quick return,” he said.  

Walport ended the night by sharing a surprising tip for creating a multi-Nobel-Prize winning research lab: make sure it has a good 

coffee room.  

“The first director of the Francis Crick Institute, Paul Nurse – the thing he insisted on for the building was a good coffee room. The 

Laboratory of Molecular Biology in Cambridge – 12 Nobel Prizes, what’s the secret? It’s the coffee room. The newest graduate student 

can go in and have a coffee with the Nobel Prize winners, who will talk to them as an equal,” Walport said.   

 

 

Onderhandelingen over Britse deelname in Europese programma's kunnen van start In 

Europa dient digitalisering de mens (26 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 9, 2020 

 
Wat kennis betreft zullen Britse deelname aan de Europese programma’s en mobiliteit centraal staan tijdens de 

onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit het  door de 

Raad goedgekeurde onderhandelingsmandaat. Met de richtlijnen in de hand kan de Commissie nu beginnen aan de 

onderhandelingen met het VK. 

 

Deelname aan Europese programma’s 

Voor de kennissector zal de Britse deelname aan Europese programma’s één van de grote thema’s zijn tijdens de Brexit-

onderhandelingen, zo blijkt uit het mandaat dat de Raad aan de Commissie heeft gegeven 

https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf  De lidstaten hebben de Commissie gevraagd om met de 

Britten afspraken te maken over mogelijke deelname aan programma’s als Horizon Europe en Erasmus+. Bovendien wil de EU in 

dialoog treden en verdere mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking identificeren op gebieden van gemeenschappelijk belang, 

zoals nucleaire energie, visserij en defensie. 

 

Mobiliteit en migratie 

De Raad hecht veel waarde aan de mobiliteit van onderzoekers en studenten. Hoewel het mandaat in algemene termen spreekt van 

wederkerigheid op het gebied van migratie, willen de lidstaten speciale voorwaarden vaststellen voor toegang en verblijf voor 

doeleinden zoals onderzoek, studie en uitwisselingen. Hetzelfde geldt voor het vervoer van onderzoeksapparatuur. 

 

Context 

Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie na formele goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad. 

Sindsdien loopt tot eind dit jaar een transitieperiode https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Brexit-de-voorlopige-stand-van-zaken  Dit 

mandaat geeft de Commissie toestemming om te onderhandelen met het VK over het nieuwe partnerschap. Hierbij zal tot een nieuw 

vrijhandelsakkoord gekomen moeten worden. Het mandaat beslaat alle aspecten van de toekomstige relatie met het VK, waaronder 

databescherming, intellectueel eigendom en toegang tot de interne markt. Om een no-deal scenario te voorkomen, zullen beiden 

partijen vóór het eind van de transitieperiode tot een akkoord moeten komen, tenzij vóór 1 juli 2020 gezamelijk wordt beslist om de 

transitieperiode te verlengen met een of twee jaar.  

 

Meer informatie:  

Persbericht Raad https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-

talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/ : EU-UK relations: Council gives go-ahead for talks to start and adopts negotiating 

directives 

Publicatie Raad https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf: Negotiating directives 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_324: Future EU-UK Partnership: European 

Commission receives mandate to begin negotiations with the UK 

Q&A Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_326: Future EU-UK Partnership: Question and 

Answers on the negotiating directives 

 

 

 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Brexit-de-voorlopige-stand-van-zaken
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://www.consilium.europa.eu/media/42736/st05870-ad01re03-en20.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_324
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_326
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Eurofound: Gericht actie ondernemen op ontwikkelen baanbrekende technologieën (25 

februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 9, 2020 

 
Er is een Europese visie voor opkomende baanbrekende technologieën nodig. Dit concludeert Eurofound in een rapport dat 

de potentiële impact van acht baanbrekende technologieën op de arbeidsmarkt onderzoekt. De EU moet zich onder andere 

gaan richten op samenwerkingen voor financiering van grote digitale projecten, passende regelgevingskaders en het 

ondersteunen van bedrijven en werknemers bij automatisering en digitalisering.  

 

De EU en nieuwe technologieën 

De EU moet zich gaan richten op initiatieven en acties gericht op het ontwikkelen van ontwrichtende technologieën binnen Europa. Dit 

stelt Eurofound in een rapport https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-

01aa75ed71a1/language-en/format-PDF  over de potentiele toekomstige impact van acht baanbrekende technologieën op werk, 

werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen in Europa. Er zijn verschillende acties vanuit de EU nodig, zoals het financieren van 

grootschalige digitale projecten van lidstaten door middel van extra gelden afkomstig uit publiek-private partnerschappen. Daarnaast is 

er een horizontale- en sectorgeoriënteerde aanpak nodig waarin het vormen van diverse synergiën tussen bijvoorbeeld bedrijfsleven en 

sociale partners wordt gestimuleerd, aldus Eurofound. Ook is het van belang dat de EU bedrijven ondersteunt door ze de juiste 

informatie en hulpmiddelen te bieden om nieuwe technologieën te implementeren zonder dat dit ten koste gaat van de 

arbeidscapaciteit. 

 

Technologische verandering en vaardigheden 

Om werknemers goed voor te bereiden op de toekomst zal het noodzakelijk zijn dat opleidingsbeleid gebaseerd wordt op nauwe 

samenwerkingen en synergiën tussen industriële sectoren, vakbonden, overheden en trainings- en onderwijsaanbieders. Leven lang 

leren zal dan ook de kern moeten zijn van elke strategie die technologische verandering wil adresseren. Daarnaast moeten bedrijven 

en onderzoeksinstituten samen vooruit kijken en vaardigheden identificeren die werknemers in de toekomst nodig zullen gaan hebben, 

om deze vervolgens te implementeren in onderwijs en training. 

 

Context 

Baanbrekende technologieën staan op diverse wijzen centraal binnen de prioriteiten van de Europese Commissie. Vorige week nog 

werd de digitale strategie https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europa-dient-digitalisering-de-mens  van de Commissie gepresenteerd. Via 

het Digital Europe programma bijvoorbeeld wordt de ontwikkeling van ontwrichtende technologieën op twee manieren gestimuleerd, 

namelijk door het bevorderen van digitale vaardigheden en het financieren van baanbrekende technologieën. Ook zal dit jaar het Digital 

Education Action Plan worden hernieuwd om mensen digitaal vaardig te maken. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Eurofound https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF : Game changing technologies: Transforming production and employment in Europe 

  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Europa-dient-digitalisering-de-mens
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3b646cd6-52ca-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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National R&D and innovation policy news 

 

 

SSH-beraad: “De grote uitdagingen van deze tijd zijn niet louter technisch” (5 maart  

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020. 

Na drie jaar draagt Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie (UvA), het voorzitterschap van het SSH-beraad over aan Bas 

van Bavel, hoogleraar economische en sociale geschiedenis (UU). SSH staat voor Social Sciences and Humanities. Van het huidige 

kabinet verwachten de wetenschappers niet veel meer, zeggen ze in gesprek met ScienceGuide. “De minister heeft al aangegeven 

minder waarde te hechten aan de alfa- en gammawetenschappen.” Nu is hun blik gericht op de toekomst. “Er ligt een taak voor ons om 

die waarde duidelijker voor het voetlicht te brengen.” 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2020/02/uitdagingen_technisch/  

 

 

Internationalisering hoger onderwijs cruciaal nu tegenstellingen in EU toenemen (5 maart  

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020. 

Op een bijeenkomst van de Europese Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport toonde minister Ingrid van Engelshoven zich een 

voorstander van meer ‘brain circulation’ binnen de EU. “Tegenstellingen in de Europese Unie kunnen doorbroken worden door 

internationalisering van het hoger onderwijs”, zegt minister. (Zie ook: ‘Zweedse concept-richtlijnen voor “verantwoorde 

internationalisering” universiteiten’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa). 

Artikel ScienceGuide: https://www.scienceguide.nl/2020/02/internationalisering-hoger-onderwijs-cruciaal-nu-tegenstellingen-toenemen-

in-de-eu/  

 

 

Commissie: NL moet meer investeren in O&O en vaardigheden (27 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 10, 2020 

 
Nederland investeert nog te weinig in onderzoek en ontwikkeling, zo blijkt uit het jaarlijks landenverslag van de Europese 

Commissie in het kader van het Europees semester. Ook is het nodig onderwijs en vaardigheden beter te laten aansluiten op 

de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dit is van belang voor de productiviteit en innovatiecapaciteit in Nederland. 

 

Meer investeringen in O&O nodig 

Om op de lange termijn economische groei te kunnen blijven bevorderen, moet Nederland meer investeren in onderzoek en 

ontwikkeling (O&O). Dit stelt de Commissie in haar landenverslag https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-

european_semester_country-report-netherlands_en.pdf  over Nederland dat jaarlijks gepubliceerd wordt in het kader van het Europees 

semester. Gericht beleid is nodig om adequaat te reageren op de stagnatie van de productiviteitsgroei en om een sterke 

innovatiecapaciteit te behouden. Er zijn nog steeds aanzienlijke investeringen nodig om de 3% van het BBP te behalen. Bovendien is 

er maar weinig vooruitgang geboekt om investeringen in O&O – met name in de private sector – te bevorderen. 

 

Onderwijs en vaardigheden 

De Commissie verwacht dat de vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten substantieel gaat toenemen in Nederland. Zo is er al een 

toenemend tekort aan mensen met technische en gevorderde digitale vaardigheden. Er moet dus m7eer geïnvesteerd worden in 

onderwijs en vaardigheden om beter tegemoet te komen aan de toekomstige behoeften op de arbeidsmarkt. Nederland heeft wel 

vooruitgang geboekt met het versterken van leven lang leren en bijscholing. Het aantal Nederlanders dat volwassenenonderwijs volgt is 

hoger dan het Europees gemiddelde. Wel zouden kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals tijdelijke krachten, meer 

https://www.scienceguide.nl/2020/02/uitdagingen_technisch/
https://www.scienceguide.nl/2020/02/internationalisering-hoger-onderwijs-cruciaal-nu-tegenstellingen-toenemen-in-de-eu/
https://www.scienceguide.nl/2020/02/internationalisering-hoger-onderwijs-cruciaal-nu-tegenstellingen-toenemen-in-de-eu/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_en.pdf
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leermogelijkheden kunnen krijgen om hun inzetbaarheid te vergroten. Ook haalt het rapport de recente PISA scores aan, waaruit blijkt 

dat er een algemene afname is in de beheersing van basisvaardigheden, zoals lezen, onder de Nederlandse bevolking.   

 

Meer aandacht voor duurzaamheid 

Voor het eerst schenkt de Commissie in haar landenverslagen aandacht aan de vooruitgang die geboekt wordt op de Sustainable 

Development Goals. Ook is er aandacht voor de kansen en uitdagingen die ontstaan door de klimaat- en energietransitie en wordt er 

gekeken naar ‘duurzaam concurrentievermogen’, in lijn met de Green Deal. Per land worden dan ook de mogelijkheden onder het 

nieuwe Just Transition Fund https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Just-Transition-Fund-concentreert-zich-op-Groningen uitgelicht. Als 

hoge-inkomensland behoort Nederland tot de Europese top in het behalen van bepaalde SDG’s. Alleen op het gebied van klimaat 

scoort Nederland slechter dan de meeste EU-landen. 

 

Context 

In het kader van het Europees Semester analyseert de Commissie elk jaar de sociaaleconomische vooruitgang in lidstaten. Hieruit 

wordt duidelijk welke uitdagingen en mogelijkheden voor verbetering er zijn per land. De landenverslagen bieden onderbouwing voor de 

lidstaten om hun economisch beleid op te stellen. Van de lidstaten wordt nu verwacht dat zij uiterlijk in april een nationaal 

hervormingsplan presenteren. Aan de hand daarvan zal de Commissie voor de zomer met nieuwe landspecifieke aanbevelingen 

komen. 

 

Meer informatie:  

Publicatie Commissie https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_en.pdf : 

Landverslag Nederland 2020 

Mededeling Commissie https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester : 2020 European Semester: Communication 

on Country Reports 

Persbericht Commissie https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320: Winter Package puts competitive 

sustainability at the heart of the European Semester 

 

 

Druk op Nederlands hoger onderwijs blijft hoog (25 februari 2020) 

Bron: Neth-ER Nieuwsbrief week 9, 2020 

 
Het aantal studenten in Nederland blijft ook weer in 2019 toenemen, maar de rijksbijdrage kon deze opnieuw niet bijhouden. 

Dit blijkt uit de Public Funding Observatory 2019 van de European University Association. Ook op Europees niveau nemen 

investeringen in hoger onderwijs verder toe, maar blijven ze achter op de groei van het aantal studenten. 

 

Trends in Nederland   

De financiering voor hoger onderwijsinstellingen blijft achter op het aantal studenten dat aan Nederlandse instellingen studeert. Dit blijkt 

uit het rapport ‘Public Funding Observatory 2019’ van de European University Association (EUA). De investeringen in het hoger 

onderwijs zijn tussen 2008 en 2019 met 14.1% gegroeid, terwijl het aantal studenten met 32.9% is toegenomen. Ook is in dezelfde 

periode het academisch en niet-academisch personeel respectievelijk toegenomen met 21% en 11%. 

 

Positieve trend in Europa zet voort 

Ook in de meeste andere Europese landen valt op te merken dat het aantal studenten en personeelsleden toeneemt, maar dat de 

financiering voor hoger onderwijsinstellingen niet evenredig stijgt. Nochtans is er de afgelopen drie jaar een positieve trend geweest en 

de data laten zien dat in 2018 slechts 8 landen bezuinigden op hoger onderwijs – daarmee staat de balans weer op het niveau van voor 

de economische crisis. Positieve trends op nationaal niveau roepen ook vragen op over Europese financiering voor onderwijs en 

onderzoek. De EUA benadrukt in het rapport dat er naast een groter budget, meer efficiëntie nodig is in Horizon Europe en Erasmus+. 

EUA ziet mogelijkheden voor een betere afstemming tussen Europese en nationale fondsen, een flexibelere Model Grant Agreement 

en een effectiever audit proces. 

 

Context 

Dit is het 10e jaar dat de EUA de Public Funding Observatory publiceert. De EUA begon in 2010 met de Public Funding Observatory om 

de invloed van de economische crisis op het hoger onderwijs in de Europese landen monitoren. Het rapport monitort in 33 landen de 

https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Leesvaardigheid-onder-Nederlandse-vijftienjarigen-daalt-hard
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Green-Deal-investeringsplan-mobiliseert-n-biljoen-euro
https://www.neth-er.eu/nl/nieuws/Just-Transition-Fund-concentreert-zich-op-Groningen
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_en.pdf
https://www.neth-er.eu/nl/dossiers/onderwijs/europees-semester
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_320


 

 

 

 30 

publieke uitgaven aan het hoger onderwijs en analyseert op basis daarvan de veranderingen op korte termijn en de trends op lange 

termijn. De EUA heeft hiervoor ook een interactieve online tool http://efficiency.eua.eu/public-funding-observatory gecreëerd. 

 

Meer informatie:  

Persbericht EUA https://eua.eu/resources/publications/914:eua-public-funding-observatory-2019-20-country-sheets.html: EUA Public 

Funding Observatory 2019/20 - Country sheets 

Persbericht EUA https://eua.eu/resources/publications/913:eua-public-funding-observatory-report-2019-20.html: EUA Public Funding 

Observatory Report 2019/20 

 

  

http://efficiency.eua.eu/public-funding-observatory
https://eua.eu/resources/publications/914:eua-public-funding-observatory-2019-20-country-sheets.html
https://eua.eu/resources/publications/913:eua-public-funding-observatory-report-2019-20.html
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Gobal innovation news 

Australië: “Mkb-bedrijven moeten verder kijken dan technologische innovatie” (5 maart 

2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020  

De adviesraad Innovation and Science Australia (ISA) roept de overheid om meer aandacht en steun te geven aan bedrijven die 

investeren in niet-r&d gerelateerde innovatie. “Onze analyse laat zien dat hun inkomsten 3,5 procentpunten per jaar sneller groeien en 

de werkgelegenheid 5,2 procentpunten dan andere kleine bedrijven”, aldus ISA-voorzitter Andrew Stevens. 

Artikel ZDNet: https://www.zdnet.com/article/isa-calls-for-equal-attention-to-be-paid-to-non-r-d-innovation/  

Rapport ISA: https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/stimulating-business-investment-in-innovation.pdf  

 

 

China: Nieuwe, eigen weg voor academische evaluatie (5 maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020  

Het Chinese ministerie van Onderwijs en dat van Wetenschap en Technologie hebben een mededeling gepubliceerd over een 

hervorming van het Chinese academische evaluatiesysteem. De belangrijkste verandering is dat het aantal papers in internationale 

geïndexeerde tijdschriften en het aantal citaties daarvan niet langer de basis voor het systeem zullen vormen. Er zal meer worden 

gekeken naar de mate waarin onderzoek bijdraagt aan het oplossen van Chinese problemen. Twee artikelen van University World 

News zetten uiteen wat de gevolgen kunnen zijn. 

Artikel University World News – 1: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200225181649179  

Artikel University World News – 2: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200226122508451  

 

 

VS: Voorstel om begrotingsneutraal bedrijfsinvesteringen in onderzoek te stimuleren (5 

maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020  

In 1994 kende de VS de meest genereuze belastingvoordelen voor r&d ter wereld. Nu staat het land internationaal nog maar op een 

30e plaats, aldus een artikel van The Hill. Het doet een voorstel om de belastingaftrek voor r&d te verdubbelen. Dat zou veel extra groei 

en werkgelegenheid opleveren. De maatregel zou gefinancierd kunnen worden door meer belasting te heffen op dividend. 

Artikel The Hill: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/qvw4aittt4euwwfk4lykfj7nvxjgndkmfwzaxe4ebicvu7ncxdta/4cdgpubmkqerkan7i3c7c7p2oe  

 

 

Tien technologieën die in 2020 gaan doorbreken  (5 maart 2020) 

Bron: AWTI e-mail alert 5 maart 2020  

MIT Technology Review presenteert jaarlijks een lijst van technologische ontwikkelingen die op het punt van een doorbraak staan. De 

eerstgenoemde is een Nederlandse ontwikkeling: de realisatie van het eerste quantuminternet in de wereld, tussen Delft en Den Haag. 

Verder staan op de lijst bijvoorbeeld hypergepersonaliseerde geneeskunde, digitaal geld en anti-verouderingsmiddelen. 

Artikel MIT Technology Review: https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2020/  

  

https://www.zdnet.com/article/isa-calls-for-equal-attention-to-be-paid-to-non-r-d-innovation/
https://www.industry.gov.au/sites/default/files/2020-02/stimulating-business-investment-in-innovation.pdf
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200225181649179
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200226122508451
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/qvw4aittt4euwwfk4lykfj7nvxjgndkmfwzaxe4ebicvu7ncxdta/4cdgpubmkqerkan7i3c7c7p2oe
https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2020/
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Events

 

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 

 

 

NEW: JPI Oceans Stakeholder Forum, Brussels, 8 April 2020 

The EU-funded CSA Oceans 2 project will be organising a forum in Brussels, Belgium, on 8 April 2020. 

This forum will be a crucial step in the revision of the JPI Oceans Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA) 2015-2020. The 

revised strategy is aimed at enabling JPI Oceans to add value to national research and innovation efforts, address European science 

and policy ambitions, and contribute to global marine and maritime agendas. 

 

As such, the forum will bring together a diverse group of stakeholders to offer feedback on the draft SRIA. They will also have the 

opportunity to reflect on research and innovation priorities and to discuss potential for joint actions and collaborations, all with a view to 

strengthening the updated SRIA’s relevance and impact. 

 

For more information, please see: 

event page: http://jpi-oceans.eu/jpi-oceans-stakeholder-forum  

 

 

 

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

France, from 27-30 April 2020 

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

from 27th to 30th of April 2020.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

European “Climate Bank”.  

https://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
http://jpi-oceans.eu/jpi-oceans-stakeholder-forum
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While all sectors and technologies have a role to play in this endeavour, bioenergy, as part of a new, modern, emerging bioeconomy, 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

citizen awareness and engagement in support of biomass technologies.  

 

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

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

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

scientific level conference programme.  

 

 

Call for Papers is open! For more information: 

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

_source=EOACLK  
 

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

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

 

The conference will be structured along the following main topics 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. 

 

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/
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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 

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. 

 

 

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). 

 

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


 

 

 

 36 

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. 

 

 

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://www.healthydietforhealthylife.eu/images/documents/5thJPIHDHLConference/Report_5th_Conference_JPI_HDHL_def.pdf
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/5th-international-conference-of-jpi-hdhl
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUSEW2020infosession
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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/  

 

 

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 6 March 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 6 March 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 6 March 2020. Calls marked with NEW are newly 

included in the list 

 

Deadline Call 

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/  

12-05-2020 Closing joint call on 'Cleaning the Ganga and Agri-Water' Cooperation NWO and the Indian Government 

Department of Science & Technology (DST).   The deadline for full applications is 12 May 2020, 14:00 

CE(S)T/18:30 IST. Applications must be submitted to both NWO and DST, by the Dutch and Indian Principal 

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

the-netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html  

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 

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://innowwide.eu/news/innowwide-second-call-preannouncement/
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-the-netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html
https://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/wotro/merian-fund/cooperation-india-the-netherlands-dst/cooperation-india-the-netherlands-dst.html
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uitgewerkt programmavoorstel ingediend https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-63798.pdf en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/documenten/publicaties/2019/10/30/subsidiere

geling-drylands-sudan-sahel-program-dssp 

 

National calls 

This list is a selection of open national calls. The list was compiled on 6 March 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  

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 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 

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  

13-04-2020 NEW: Deadline indiening vooraanmeldingen Junior onderzoekers (LONGFONDS). Vooraanmeldingen 

kunnen van 2 maart tot en met 13 april 2020, 12.00 uur worden ingediend. Zie voor meer informatie: 

https://research.longfonds.nl/subsidies/junior-onderzoekers 

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.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.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
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://research.longfonds.nl/subsidies/junior-onderzoekers
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
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https://www.nwo.nl/binaries/content/documents/nwo/algemeen/documentation/application/enw/caribisch-

onderzoek-call-for-programme-chairs---call-for-

proposals/Call+for+proposals_Caribisch+Onderzoek_Programme+Chairs_NL.pdf  

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 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 

01-06-2020 NEW: Sluiting  Internationale research fellowshipsronde 2020 Longfonds. Deadline indienen: 1 juni 2020 

vóór 12.00u. https://research.longfonds.nl/subsidies/fellowships   

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  

08-06-2020 NEW: Deadline Dirkje Postma Talent Award (LONGFONDS). Aanvragen kunnen van 2 maart tot en met 8 

juni 2020, 12.00 uur worden ingediend. Zie voor meer informatie: 

https://research.longfonds.nl/subsidies/dirkje-postma-talent-award 

16-06-2020 NEW: Sluiting oproep Humane Meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie 

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

Gezondheidsfondsen (SGF), ZonMw en Topsector Life Sciences & Health (LSH; Health~Holland)  De 

deadline van het indienen van het voorstel is dinsdag 16 juni 2020 om 14.00 CE(S)T. 

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-

gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.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 

01-09-2020 NEW: Deadline indiening uitgewerkte aanvragen Junior onderzoekers (LONGFONDS) De deadline voor 

het indienen van uitgewerkte aanvragen is 1 september 2020, 12.00 uur. Zie voor meer informatie: 

https://research.longfonds.nl/subsidies/junior-onderzoekers 

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 

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/actueel/nieuws/mooi-regeling-opent-met-€-65-miljoen-voor-klimaatinnovatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mooi
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://research.longfonds.nl/subsidies/fellowships
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://research.longfonds.nl/subsidies/dirkje-postma-talent-award
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.html
https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ttw/humane-meetmodellen-2.0-voor-gezondheidsonderzoek-naar-ziekte-en-preventie/humane-meetmodellen-2.0.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://research.longfonds.nl/subsidies/junior-onderzoekers
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
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09-07-2020 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-

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 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 6 March 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/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

