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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
De creatieve industrie is één van de negen topsectoren die de Nederlandse overheid in 2011
heeft aangewezen. Om de ambities van deze topsector werkelijkheid te laten worden is meer
samenwerking tussen de creatieve industrie en kennisinstellingen noodzakelijk. Het is
cruciaal dat kennisinstellingen, private partners (waaronder het MKB) en publieke partners
met ANBI-status elkaar weten te vinden en van elkaars kennis en ervaring weten te
profiteren.
Met deze Creatieve Industrie-KIEM-call speelt NWO in op de wens van de Topsector
Creatieve Industrie en TKI CLICKNL (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) om nieuwe
samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Voor alle aanvragen geldt dat zij moeten
worden ingediend door onderzoekers verbonden aan door NWO erkende kennisinstellingen
(zie 3.1) en dat zij moeten aansluiten op één of meer van de roadmaps in relatie tot
maatschappelijke uitdagingen en/of toepassingsgebieden zoals beschreven in de Kennis- en
Innovatieagenda 2018–2021 van CLICKNL (Design for Change, The Human Touch en Value
Creation).1

1.2

Beschikbaar budget
Voor deze call for proposals stelt NWO M€ 0,4 beschikbaar voor de periode van het
innovatiecontract 2018-2019. TKI CLICKNL draagt vanuit de PPS-projecttoeslag in totaal
M€ 0,3 bij. Voor de hele call is dus M€ 0,7 beschikbaar. De verwachte bijdrage van het
bedrijfsleven is M€ 0,14.

1.3

Geldigheidsduur call for proposals
Deze call for proposals is geldig vanaf de publicatiedatum tot donderdag 7 november
2019, 14.00 uur CET.

1

https://www.clicknl.nl/kennis-en-innovatieagenda
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2 Doel
Creatieve Industrie-KIEM (Kennis Innovatie Mapping) is gericht op de ontwikkeling van
kortlopende fundamentele onderzoeksprojecten en heeft als doel om samenwerking tussen
kennisinstellingen en private partners te stimuleren.
Binnen een Creatieve Industrie-KIEM-aanvraag kunnen consortia (bestaande uit een
onderzoeker van een kennisinstelling en minimaal één private partner) een langduriger
samenwerkingsverband ten behoeve van onderzoek voor de creatieve industrie opzetten.
Ook is het mogelijk om een kennisvraag van een private partner nader te articuleren. In
alle gevallen betreft het fundamenteel of industrieel onderzoek. Een mogelijke uitkomst van
Creatieve Industrie-KIEM-projecten is een concreet plan voor een financieringsaanvraag in
het kader van één van de grotere NWO of RVO-financieringsrondes.2

2

Voor meer informatie over deze rondes, zie: https://www.nwo.nl/financiering/onze-

financieringsinstrumenten/Open+voor+aanvragen/true?initialized=true
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3 Richtlijnen voor aanvragers
3.1

Wie kan aanvragen
Hoofdaanvrager
Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia met tenminste één gepromoveerde
onderzoeker (de hoofdaanvrager) en tenminste één private- of publieke partner met ANBIstatus, die (alleen of samen met meerdere partners) de gevraagde matching levert. Voor
een definitie van private partners zoals begrepen in deze call, zie paragraaf 6.
Onderzoekers met een vaste of tijdelijke aanstelling (gedurende de looptijd van het
aanvraagproces en het project) bij de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen
indienen:









Nederlandse universiteiten;
KNAW- en NWO-instituten;
het Nederlands Kanker Instituut;
het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;
de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;
NCB Naturalis;
Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Mede-aanvrager(s)
Een Creatieve Industrie-KIEM-aanvraag kan maximaal twee mede-aanvragers hebben.
Eventuele mede-aanvragers zijn eveneens gepromoveerde onderzoekers met een vaste of
tijdelijke aanstelling bij één van bovengenoemde kennisinstellingen gedurende de looptijd
van het aanvraagproces en het project.
N.B.: Eenzelfde hoofdaanvrager kan maximaal tweemaal een aanvraag gehonoreerd krijgen,
daarbij dient het consortium per aanvraag anders van samenstelling te zijn.

3.2

Wat kan aangevraagd worden
De subsidie voor een KIEM-project bedraagt € 15.000.
In aanmerking voor subsidie komen:
(i) personele kosten in de vorm van een vervangingssubsidie voor de hoofd- en/of medeaanvrager(s):
– De vervangingssubsidie voor de hoofd- en/of medeaanvrager(s) mag uitsluitend worden
ingezet voor de werkzaamheden in het kader van het project. Met een
vervangingssubsidie kan de werkgever de kosten dekken van een vervanger die het nietonderzoeksdeel van de taken van de aanvrager (onderwijs- en begeleidingstaken)
overneemt.
– Het maximaal aan te vragen bedrag voor de vervangingssubsidie is € 15.000 bij een
vrijstelling van 0,3 fte voor een periode van 12 maanden. Vrijstellingen van een andere
omvang (max. 0,5 fte) worden naar rato verrekend. De vervangingssubsidie mag door
maximaal drie personen gedeeld worden.
(ii) materiële kosten:
kosten ten behoeve van de in het kader van het onderzoeksproject uit te voeren
activiteiten (bijvoorbeeld kosten voor bijeenkomsten, reizen, ontwikkelen van een
website, publicaties) met een maximum van € 2.000. Kosten voor de aanschaf van
apparatuur zijn niet subsidiabel in deze call for proposals.
Het subsidie-instrument Creatieve Industrie-KIEM is niet bedoeld voor financiering van
een product (bijvoorbeeld prototype, 3D-model, website, applicatie, platform e.d.) tenzij
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zonder dit product het onderzoek niet uitgevoerd kan worden. Het product mag niet het
einddoel van het onderzoek zijn. Dit moet blijken uit het ‘plan van aanpak’ in de
aanvraag.
Verplichte matching door partner(s)
Binnen deze call for proposals geldt als voorwaarde dat de private partner(s) minimaal
€ 3.000 moet(en) matchen, bovenop het bij NWO aangevraagde bedrag. Van deze
matchingsbijdrage is de helft in cash en de helft in kind. De in cash- en in kind-bijdragen die
worden opgevoerd in de begroting corresponderen met de matchingsverklaringen waarin de
bijdrage door de private en/of publieke partner(s) wordt toegezegd aan de hoofdaanvrager.
De verschuldigdheid van de private bijdrage blijkt uit de matchingsverklaring ondersteund
door de samenwerkingsovereenkomst.
Rekenvoorbeeld: NWO vergoedt € 15.000 per onderzoeksvoorstel. De omvang van de
private matching is minimaal € 3.000, waarvan minimaal € 1.500 in cash en minimaal
€ 1.500 in kind. De totale projectbegroting is dus minimaal € 18.000.

3.3

Wanneer kan aangevraagd worden
Deze call for proposals is geldig vanaf de publicatiedatum tot donderdag 7 november
2019, 14.00 uur CET of tot het moment waarop de beschikbare middelen zijn uitgeput.
Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
In 2018 zijn er vijf beoordelingsmomenten voorzien. De verzameldata in 2018 voor deze
beoordelingsmomenten zijn:

donderdag 12 april 14.00 uur CET,

donderdag 17 mei 14.00 uur CET,

donderdag 21 juni 14.00 uur CET,

donderdag 6 september 14.00 uur CET,

donderdag 8 november 14.00 CET.
De verzameldata voor 2019 worden eind 2018 gepubliceerd.

3.4

Het opstellen van de aanvraag
Aanvragen dienen in het Engels of in het Nederlands te worden opgesteld. De aanvragen
worden alleen geaccepteerd als het juiste formulier gebruikt is. Dit formulier is te vinden op
de financieringspagina van deze call for proposals.3
Het is verplicht om in het aanvraagformulier één of meerdere disciplinecodes in te vullen die
van toepassing is/zijn op het voorgestelde onderzoek. U kunt hiervoor alleen gebruik maken
van de NWO disciplinecodes, te vinden via www.nwo.nl/researchfields. Het is verplicht om
deze informatie ook in ISAAC in te vullen in het tabblad ‘Algemeen’ bij ‘Disciplines’.
De aanvraag bestaat uit de volgende vier onderdelen (te uploaden via het online
aanvraagsysteem ISAAC, zie sectie 3.6):
1. Het aanvraagformulier. Download deze van de financieringspagina en upload als pdfbestand in ISAAC.4
2. Het begrotingsformat. Download deze van de financieringspagina en upload als pdfbestand onder ‘overig’ in ISAAC.

3

https://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/gw/creatieve-industrie/creatieve-

industrie---kennis-innovatie-mapping-kiem/creatieve-industrie---kennis-innovatie-mappingkiem.html
4

Pdf-documenten mogen op geen enkele wijze beveiligd zijn om een goede verwerking van de aanvraag te

garanderen.
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3. De matchingsverklaring(en). Upload een scan van de op briefpapier opgestelde en
ondertekende originele matchingsverklaring(en) van de private en/of (indien van
toepassing) publieke partner(s) met ANBI-status als pdf-bestand onder ‘overig’ in ISAAC.
4. Akkoordverklaring instelling: Download deze van de financieringspagina en upload als
pdf-bestand onder ‘overig’ in ISAAC.
Het is niet toegestaan aanvullende informatie in de vorm van bijlagen aan de aanvraag toe
te voegen.
Matchingsverklaring
Bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag moeten de in kind en in cash bijdragen van
private partner(s) en publieke partners met een ANBI-status worden bevestigd met een
matchingsverklaring. Deze brief bestaat uit een expliciete verklaring van de
overeengekomen personele en/of materiële bijdrage en een toelichting op hoe de
cofinanciering wordt ingezet. De in de brief vermelde bedragen moeten overeenkomen met
de bedragen in het budget van de aanvraag. De matchingsverklaring dient als bijlage bij de
aanvraag te worden geüpload. De matchingsverklaring is onvoorwaardelijk en bevat geen
ontbindende voorwaarden.
Akkoordverklaring instelling
In overeenstemming met de overeenkomst tussen NWO en de VSNU horen aanvragers hun
instelling te informeren over de indiening. Een kopie van de aanvraag dient door de
aanvrager aan de wetenschappelijk directeur of decaan van de instelling of faculteit te
worden verstrekt. Voor elk ingediend voorstel gaat NWO ervan uit dat de instelling door de
aanvrager is geïnformeerd en dat de universiteit of het instituut de subsidievoorwaarden van
dit programma aanvaardt.
Samenwerkingsovereenkomst
De consortiumpartners (de betrokken kennisinstelling(en) en alle betrokken private en/of
publieke partners) moeten voor de start van het project met elkaar een
samenwerkingsovereenkomst (of consortium agreement) opstellen en ondertekenen (zie ook
(NWO-beleid-inzake-intellectueel-eigendom). In deze overeenkomst zijn IPR en
kennisoverdracht en andere zaken zoals betalingenen geheimhouding geregeld. NWO zal
hiertoe een voorbeeld beschikbaar stellen op de financieringspagina van het instrument.
Deze overeenkomst moet na toekenning en voor de officiële start van het project aan NWO
worden toegestuurd.

3.5

Subsidievoorwaarden
Op alle aanvragen zijn de NWO-subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging
wetenschappelijk onderzoek 2008 onderzoek van toepassing. De subsidieregeling is te
vinden op de NWO-website, www.nwo.nl/subsidieregeling.
Verder moeten aanvragen voldoen aan de volgende eisen:
– De duur van het onderzoeksproject is minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar. Het
project moet starten binnen 6 weken na honorering. De datum van honorering is de
datum van het subsidieverleningsbesluit.
– Het projectvoorstel sluit aan op één of meer van de roadmaps van de Kennis- en
Innovatieagenda (KIA) 2018-2021 van het TKI CLICKNL, het topconsortium van de
Topsector Creatieve Industrie, te weten de roadmaps Design for Change, The Human
Touch en Value Creation. Voor meer informatie, bekijk pagina 63-103 in de KIA 20182021.
– Indien de verplichte matching deels in kind wordt bijgedragen, dan geldt het volgende:
(i) binnen de KIEM-call worden alleen loonkosten die rechtstreeks aan het project zijn toe
te rekenen, meegerekend als in kind bijdrage,.
(ii) in kind-bijdragen worden gekwantificeerd op onderstaande wijze. Voor de loonkosten
wordt uitgegaan van een uurloon, berekend op basis van het jaarloon bij een volledige
dienstbetrekking volgens de kolom loon voor de loonbelasting van de loonstaat, verhoogd
met de wettelijke dan wel de op grond van een individuele of collectieve
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–
–

–

–

arbeidsovereenkomst verschuldigde opslagen voor sociale lasten, en van 1650
productieve uren per jaar. Hierover kan een opslag worden opgevoerd voor overige
algemene kosten, groot ten hoogste 50% van de hierboven besproken loonkosten. Het
hieruit volgende aan het project toe te schrijven uurtarief, inclusief de genoemde 50%
opslag voor algemene kosten, is gemaximeerd op € 100.
Begeleiding en consultancy kunnen geen deel uitmaken van de verplichte
matchingsbijdrage.
Ten aanzien van het NWO Intellectual Property Rights-beleid zijn de voorwaarden van
toepassing zoals omschreven in de NWO-Subsidieregeling . Wanneer een hoofdaanvrager
een voorstel indient, dient hij/zij deze voorwaarden voor te leggen aan de private (en
indien van toepassing: publieke) partner(s).
Een specifiek consortium (d.w.z. de combinatie van hoofdaanvrager en meefinancierende
private (en indien van toepassing: publieke) partner(s)) kan hoogstens eenmaal indienen
gedurende de looptijd van deze call.
Eenzelfde hoofdaanvrager kan maximaal twee maal een aanvraag gehonoreerd krijgen.
Een onderzoeker mag maximaal eenmaal optreden als mede-aanvrager in een specifiek
consortium;
Ieder consortium voldoet aan de volgende voorwaarden:
o
Er is minstens één onderzoeker betrokken, te weten de hoofdaanvrager (zie
paragraaf 3.1).
o

Er is minstens één private partner (zie definitie private partner) betrokken die
(alleen of samen met andere private en/of publieke partners) de benodigde
matching levert.

Consortia kunnen worden aangevuld met private partners die geen matching leveren, maar
die wel willen bijdragen aan een project en willen profiteren van de gegenereerde kennis.
Consortia kunnen eveneens worden aangevuld met publieke partners (zie definitie hierna)
die willen bijdragen aan een project en willen profiteren van de gegenereerde kennis; hun
eventuele bijdragen in cash of in kind tellen alleen mee voor de matchingseis als de
instelling een ANBI-status heeft. De instelling dient een verklaring te overleggen van deze
status.
Open Access
Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van
toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen onmiddellijk (op het moment
van publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende
manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting
hierop vindt u op http://www.nwo.nl/openscience.
Datamanagement
Bij goed onderzoek hoort verantwoord datamanagement. NWO wil dat onderzoeksdata die
voortkomen uit met publieke middelen gefinancierd onderzoek zo veel mogelijk ‘vrij’ en
duurzaam beschikbaar komen voor hergebruik door andere onderzoekers. NWO wil
bovendien het bewustzijn bij onderzoekers over het belang van verantwoord
datamanagement vergroten.
Daarom maakt de datamanagementparagraaf deel uit van de onderzoeksaanvraag.
Onderzoekers dienen vier vragen te beantwoorden over datamanagement binnen hun
beoogde onderzoeksproject. Hij of zij wordt dus gevraagd reeds voor aanvang van het
onderzoek te bedenken hoe de verzamelde data geordend en gecategoriseerd moeten
worden zodat zij vrij beschikbaar kunnen worden gesteld. Vaak zullen al bij het tot stand
komen van de data en de analyse daarvan maatregelen getroffen moeten worden om opslag
en deling later mogelijk te maken. Onderzoekers kunnen zelf aangeven welke
onderzoeksdata zij voor opslag en hergebruik relevant achten.
Nagoya Protocol
Het Nagoya Protocol is op 12 oktober 2014 van kracht gegaan en zorgt voor een eerlijke en
billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen
(Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van
genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya
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Protocol (http://www.absfocalpoint.nl). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties
ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

3.6

Het indienen van een aanvraag
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC
(http://www.isaac.nwo.nl). Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in
behandeling genomen.
Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAAC-account in te
dienen. Indien de hoofdaanvrager nog geen ISAAC-account heeft, dient hij/zij dat minimaal
een dag voor het indienen aan te maken. Dit om eventuele aanmeldproblemen op tijd te
kunnen verhelpen. Indien de hoofdaanvrager al een account bij NWO heeft, hoeft deze geen
nieuw account aan te maken om een nieuwe aanvraag in te dienen.
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online gegevens in te voeren. Begin
daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen
van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in
behandeling genomen.
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAChelpdesk, zie paragraaf 5.2.1.
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4 Beoordelingsprocedure
4.1

Procedure
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen is de NWO-code
belangenverstrengeling van toepassing (gedragscode).
De datamanagementparagraaf in de aanvraag wordt niet meegewogen in de beslissing om
een aanvraag al of niet toe te kennen.
Er is sprake van een korte procedure zonder gebruikmaking van een beoordelingscommissie
en zonder peer review. Vanaf het moment van indienen wordt een Creatieve Industrie-KIEMaanvraag in de regel binnen acht weken afgehandeld. Aanvragen worden per
verzamelmoment in volgorde van binnenkomst behandeld. In aansluiting daarop vindt
eventuele toekenning eveneens op ‘first come first served’ basis plaats.
De procedure bestaat globaal uit de volgende stappen:
Stap 1: indiening aanvraag en bijlagen via ISAAC;
Stap 2: a. ontvankelijkheidstoets
b. controleren van de aansluiting van de aanvraag op de Kennis- en
Innovatieagenda 2018-2021 van CLICKNL;
Stap 3: inhoudelijke toets of er sprake is van fundamenteel dan wel industrieel onderzoek
door gemandateerd lid van het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen
Stap 4: definitieve besluitvorming door domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen;
Stap 5: uitslag
Toelichting procedure
Stap 2:
NWO stelt vast of de aanvraag voldoet aan de formele eisen van de Creatieve IndustrieKIEM-call for proposals (zie paragraaf 4.2).
a. Als de aanvraag binnenkomt, controleert NWO of alle benodigde stukken compleet en
volledig ingevuld aangeleverd zijn. Als dat niet het geval is, krijgt de aanvrager één
mogelijkheid om binnen twee werkdagen ontbrekende gegevens aan te vullen. Alleen
volledige aanvragen zullen in behandeling genomen worden.
b. Controleren van de aansluiting van de aanvraag op de Kennis- en Innovatieagenda 20182021 van de Topsector Creatieve Industrie, TKI CLICKNL. NWO stelt daartoe een pre-advies
op voor het TKI CLICKNL. De directeur van CLICKNL wordt verzocht akkoord te geven.
Daarbij is de directeur gebonden aan de gedragscode belangenverstrengeling van NWO. Bij
afwijking van het pre-advies dient de directeur beargumenteerd aan te geven waarom
afgeweken wordt van het pre-advies. Wordt geconcludeerd dat de aanvraag niet aansluit op
de KIA 2018-2021 van CLICKNL dan wordt de aanvraag niet verder in behandeling genomen
en niet ontvankelijk verklaard.
N.B.: de aanvrager kan voorafgaand aan het pre-advies door het NWO-bureau om
aanvullende informatie gevraagd worden. Het antwoord zal deel uitmaken van het dossier.
Stap 3: Een vanuit het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen gemandateerd lid
beoordeelt op grond van de onderzoeksvraag of er sprake is van fundamenteel onderzoek
dan wel industrieel onderzoek en toetst marginaal de procedure die tot het advies heeft
geleid. Betreft het deze vormen van onderzoek, dan kan de aanvraag voor honorering
worden voorgedragen. Is er geen sprake van fundamenteel of industrieel onderzoek dan kan
de aanvraag niet gehonoreerd worden.
Stap 4: Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen neemt het definitieve besluit
over de aanvraag.
Stap 5: De aanvrager wordt meegedeeld of de aanvraag niet ontvankelijk is, gehonoreerd of
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afgewezen wordt. Bij afwijzing staat in de brief alleen vermeld aan welke criteria niet is
voldaan.

4.2

Criteria
Criteria ontvankelijkheid
De administratieve ontvankelijkheid van de aanvragen wordt door het NWO-bureau
vastgesteld. Een aanvraag wordt niet toegelaten tot de ronde als deze niet correct of
onvolledig is ingevuld.
Wanneer correctie van de aanvraag of het alsnog aanleveren van vereiste bijlagen mogelijk
is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld om zijn of haar aanvraag binnen 48 uur
aan te passen en/of de vereiste bijlagen aan te leveren. Alleen als de aanvrager hieraan niet
kan of wil voldoen, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen. Is de aanvraag
tijdig gecorrigeerd, dan zal deze, uiteraard alleen na goedkeuring, alsnog in behandeling
worden genomen.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

NWO neemt in ieder geval geen aanvragen in behandeling als zich minstens één van de
volgende situaties voordoet:
De aanvraag is niet ingediend via ISAAC;
De aanvraag is ingediend na de deadline;
De aanvraag is niet correct of onvolledig ingevuld en de aanvrager heeft niet of niet op tijd
voldaan aan het verzoek een gecorrigeerde aanvraag in te dienen;
De vereiste bijlagen, zie sectie 3.4, ontbreken en/of zijn niet als afzonderlijke documenten in
pdf-formaat bij de aanvraag gevoegd met uitzondering van de bijlage
‘samenwerkingsovereenkomst’;
Het projectvoorstel beschrijft niet de aansluiting op de Kennis- en Innovatieagenda 20182021 van het TKI CLICKNL.
De aanvraag is niet ingediend door een gepromoveerde onderzoeker (bijvoorbeeld een
hoogleraar, universitair hoofddocent of universitair docent) met een vaste of tijdelijke
aanstelling bij één van de onder sectie 3.1. genoemde kennisinstellingen gedurende de
looptijd van het aanvraagproces en het project;

7.

De mede-aanvrager(s) zijn geen gepromoveerde onderzoeker(s) met een vaste of tijdelijke
aanstelling bij één van de onder sectie 3.1. genoemde kennisinstellingen gedurende de
looptijd van het aanvraagproces en het project;

8.

De aanvraag is niet ingediend namens een consortium bestaande uit minimaal één
onderzoeker en minimaal één private partner (of publieke partner met ANBI status) die de
gevraagde matching levert zoals beschreven in sectie 3.2;
Een consortium, te weten elke specifieke combinatie van kennisinstelling(en) met
meefinancierende private partner(s), heeft eerder binnen de looptijd van deze call for
proposals een Creatieve Industrie-KIEM-aanvraag ingediend;
De totale matching van de private partner(s) is niet € 3.000. Van dit bedrag is niet minimaal
de helft in cash en de helft in kind;
Meerdere identieke of zeer gelijkende voorstellen zijn gelijktijdig ingediend door hetzelfde
consortium;
De projectbegroting voldoet niet aan de onder 3.2 van deze call gestelde voorwaarden;
Een onderzoeker heeft als hoofdaanvrager meer dan één keer eerder een aanvraag
gehonoreerd gekregen gedurende de looptijd van de call for proposals;
Een onderzoeker is bij meer dan één aanvraag mede-aanvrager gedurende de looptijd van
de call for proposals;
De aanvraag is niet in Nederlands of het Engels geschreven;
De duur van het onderzoeksproject is niet minimaal 6 maanden en maximaal 1 jaar.
Het project start niet binnen 6 weken na honorering.
De aanvraag sluit niet aan op de KIA 2018-2021 van CLICKNL
De aanvraag betreft geen industrieel of fundamenteel onderzoek (zie definities bijlage).

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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5 Contact en overige informatie
5.1

Contact

5.1.1

Inhoudelijke vragen
Voor inhoudelijke vragen over NWO Creatieve Industrie - Kennis Innovatie Mapping (KIEM)
en deze call for proposals neemt u contact op met:
Dhr. Jasper Bongers MA
Telefoon: 070 349 4157
E-mail: j.bongers@nwo.nl

5.1.2

Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAChelpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De
ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op
telefoonnummer +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.
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6 Bijlage definities
Definitie private partner
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.
Definitie publieke partner
Als publieke partners worden aangemerkt (kennis)instellingen die niet tot de door NWO
erkende kennisinstellingen behoren (zoals erfgoedinstellingen, gemeenten, intermediaire
organisaties of stichtingen) en niet tot de categorie van private partners behoren (zoals
gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars en overheidsinstellingen die in het kader van hun
binnen het programma/project uit te voeren werkzaamheden niet als bestuursorgaan
optreden), mits zij in hun hoedanigheid van ‘partner’ geen activiteiten uitvoeren die naar
objectieve maatstaven als marktactiviteiten (kunnen) worden aangemerkt. Voor instellingen
met een ANBI-status geldt dat de financiering wel in aanmerking kan komen als aandeel in
de private financiering van het project.
Definitie fundamenteel onderzoek (PPS-toeslag Onderzoek en Innovatieregeling)
Experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om nieuwe
kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare
feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse toepassing of gebruik wordt beoogd.
Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/pps-toeslag-onderzoek-eninnovatie
Definitie industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het
opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe
producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten
aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen
en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een
omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen,
wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van
generieke technologie

Uitgave:
Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek
Bezoekadres:
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
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