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AANVRAGEN
Wanneer kan ik indienen?
Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden tot 30 november 2017, 14.00 CET. Er is geen deadline voor
indiening. Echter, als de beschikbare middelen voor 30 november 2017 zijn uitgeput, wordt de KIEM-call
eerder gesloten.
Om te bepalen wanneer u het beste een aanvraag kunt indienen, rekent u met 12 weken terug vanaf het
moment dat u daadwerkelijk kunt beginnen met het project. Een project moet namelijk binnen 6 weken na
honorering van start gaan. Tel daarbij op een periode van 6 weken, die de beoordelingsprocedure in de regel
in beslag neemt. Dan komt u uit op een periode van 12 weken tussen het moment van indienen en het
moment waarop het project uiterlijk moet beginnen.
Ik wil meer dan één KIEM-aanvraag indienen, kan dat?
Ja. Een hoofdaanvrager kan vaker indienen mits de samenwerking wordt opgezet met een andere private
partij.
CONSORTIUM
Hoeveel mede-aanvrager(s) moeten betrokken worden bij mijn voorstel?
Mede-aanvragers zijn optioneel. Een aanvraag mag maximaal twee mede-aanvragers hebben. Eventuele
mede-aanvragers zijn eveneens ervaren onderzoekers - waarbij geldt dat deze gepromoveerd moet zijn- met
een vaste of tijdelijke aanstelling (gedurende de looptijd van het aanvraagproces en het project) bij een
hogeschool, universiteit of andere kennisinstelling.
Komen HBO-lectoren in aanmerking voor financiering binnen KIEM?
Ja. In aanvragen die via NWO lopen kunnen lectoren van HBO-instellingen als mede-aanvrager optreden in
een consortium.
Ik werk samen met een HBO-lector die als hoofdaanvrager wil optreden. Kan dat?
Ja dat kan, maar niet via NWO. Via NWO kunnen lectoren uitsluitend als mede-aanvrager optreden.
Een lector die wil optreden als hoofdaanvrager kan via de aparte KIEM-regeling van het Nationaal
Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (NRPO SIA) namens het samenwerkingsverband financiering
aanvragen. Universiteiten en andere kennisinstellingen kunnen dan als mede-aanvrager deelnemen. Voor
aanvragen via NRPO SIA, zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/content/Thematische+regelingen/KIEM-creatief
Is deelname door private partners in het projectconsortium verplicht?
Ja. Een consortium moet bestaan uit minstens één onderzoeker en minstens één partner, die de gevraagde
matching levert. Een voorbeeld van een projectconsortium is een senioronderzoeker, een museum en een
mediabedrijf.
Wat is een private partner?
De definitie van private partner, zoals NWO die hanteert: Als private partner worden aangemerkt
ondernemingen alsook organisaties en samenwerkingsverbanden die in het kader van onderhavig
programma/project activiteiten uitvoeren die naar objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen)
worden aangemerkt. Onder onderneming verstaat NWO: een organisatorisch verband of een persoon gericht
op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp van arbeid en kapitaal en met oogmerk
winst te behalen. Het MKB valt onder deze categorie, evenals zzp’ers (inschrijving bij de KvK als ondernemer
vereist).
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Mag een publieke partner ook de vereiste private bijdrage leveren?
Ja, mits het een instelling betreft met een zogenaamde ANBI-status.
Wat als mijn publieke partner geen ANBI-status heeft?
Een publieke partner zonder ANBI-status kan deelnemen aan het consortium en profiteren van de
gegenereerde kennis maar de partner mag geen bijdrage leveren aan de verplichte co-financieringsbijdrage
van 20%. Voor een definitie van private- en publieke partners zoals begrepen in deze call, zie paragraaf 5.2.
Wat is het minimum aantal partners binnen een consortium?
Er moet sprake zijn van ten minste één partner, die - alleen of samen met andere private partner(s) of
publieke partner(s) met ANBI-status - minimaal de verplichte matching van 20% levert.
Kan een private of publieke partner ook mede-aanvrager zijn?
Nee.
Is er een minimum percentage voor de verplichte matching van de partner(s)?
Voor deze call for proposals geldt als voorwaarde dat ten minste 20% van het bij NWO aangevraagde bedrag
gematcht wordt door de partner(s). Van de matchingbijdrage van partner(s) is minimaal de helft in cash.
Voorbeeld: Bij een aangevraagd bedrag van €15.000, is een minimale matchingsbijdrage vereist van €3.000,
waarvan €1.500 in cash. De totale begroting van het project bedraagt dan altijd minimaal €18.000.
Mag een buitenlandse private partij meedoen in een consortium?
Ja, dat mag.
Wat gebeurt er als de samenwerking met mijn consortiumpartner(s) tijdens het project stroef verloopt?
Het is belangrijk om op voorhand afspraken te maken over wie wat doet en welke verwachtingen er zijn ten
aanzien het onderzoek en de resultaten. Voorop staat dat voor zowel u als voor uw partner de verwachtingen
duidelijk zijn. Als zich onverhoopt toch een probleem voordoet, kijkt NWO samen met u welke oplossing op
dat moment het beste is.
BEGROTING
Waarvoor kan de vervangingssubsidie worden ingezet?
Binnen een project moet minimaal één vervangingssubsidie worden aangevraagd (van minimaal 6 maanden
á 0,1 fte) voor de hoofd- en/of medeaanvrager. Met de vervangingssubsidie kan de werkgever de kosten
dekken van een vervanger. Deze vervanger neemt het niet-onderzoeksdeel van de taken van de aanvrager
(onderwijs- en begeleidingstaken) over. De vervangingssubsidie mag alleen worden ingezet voor de
werkzaamheden in het kader van het project.
De financiering van NWO kan niet worden ingezet om ander personeel bij de instelling of bij de partner aan
te stellen.
Waarvoor kan de bijdrage van een partner gebruikt worden?
In cash bijdragen door de partner kunnen worden ingezet voor de posten zoals die in de begroting van de
aanvraag worden opgenomen. Als in kind bijdragen kunnen alleen loonkosten worden meegerekend die
rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen. Zie voor de richtlijnen voor toerekening van loonkosten
paragraaf 3.5 van de call for proposals.
Begeleiding en consultancy kunnen geen deel uitmaken van de verplichte matchingsbijdrage.
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Wat als de bijdrage van mijn partner(s) hoger is dan de gevraagde 20%?
Dat is geen probleem. Houd er alleen rekening mee dat de begroting van NWO dekkend moet zijn. Als de
bijdrage van de partner(s) hoger is dan de vereiste 20% van het aangevraagde bedrag, dan kunnen onder
2b in het ‘format begroting’ extra personele of materiële kosten worden opgevoerd die ten laste komen van
de partner(s).
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OVERIG
Welke regels gelden er ten aanzien van intellectueel eigendom? Welke afspraken moeten er gemaakt
worden?
In het kader van het topsectorenbeleid zijn er afspraken gemaakt (‘spelregels’) over hoe
private en publieke partijen met elkaar kunnen samenwerken. Onderdeel van deze spelregels zijn de
voorwaarden ten aanzien van intellectueel eigendom. De spelregels zijn te vinden via
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/25/kamerbrief-overspelregels-voor-privaat-publieke-samenwerking.html. Voorwaarden m.b.t. intellectueel eigendom zijn te
vinden in het derde hoofdstuk. De aanvrager en de partner(s) dienen zich aan deze voorwaarden te
committeren.
Waar vind ik de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 van CLICKNL?
Een belangrijke voorwaarde van KIEM is dat een projectvoorstel past binnen de Kennis- en Innovatieagenda
2016 – 2019 van CLICKNL. Deze agenda is te vinden via de website van CLICKNL:
http://www.clicknl.nl/research-en-innovatieagenda/

