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Inleiding en doel
NWO vindt het belangrijk om consortia binnen de 25 routes van de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA) financieel te ondersteunen bij de organisatie van
matchmakingbijeenkomsten die tot doel hebben om (nieuwe) kennisketenbrede
consortia te vormen en voorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.
Voor dit doel stelt NWO een budget van € 500.000 beschikbaar. Aanvragen voor het
organiseren van matchmakingbijeenkomsten kunnen doorlopend worden ingediend
in 2018 en 2019.

Wie kan aanvragen
Onderzoekers verbonden aan de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen
indienen:
− Nederlandse universiteiten;
−

Universitaire medische centra;

−

KNAW- en NWO-instituten;

−

Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek (WHW);

−

TO2-instellingen 1;

−

het Nederlands Kanker Instituut;

−

het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen;

−

onderzoekers van de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble;

−

NCB Naturalis;

−

Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL);

−

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wat kan aangevraagd worden
Per initiatief kan een bedrag van maximaal € 10.000 worden aangevraagd.
Het gaat hierbij om financiering voor (een) door de aanvrager te organiseren
matchmakingbijeenkomst(en) ten behoeve van de vorming of uitbouw van een
consortium om onderzoeksvoorstellen voor vernieuwend onderzoek te ontwikkelen.
De financiering is uitsluitend faciliterend bedoeld. De financiering kan aangewend
worden voor:
− huur van faciliteiten (zaal, computer, beamer);
−

cateringkosten;

−

kosten van maximaal één gastspreker per bijeenkomst;

−

kosten van maximaal één dagvoorzitter per bijeenkomst;

−

kosten van maximaal drie facilitators per bijeenkomst;

−

drukkosten programma en andere communicatiekosten voor de realisering van
de bijeenkomst.

Wat niet kan worden aangevraagd
− Personele kosten;
−

1

Kosten voor diners, borrels, cadeaus en prijzen.

De leden van de TO2-federatie zijn Deltares, ECN, Marin, NLR, TNO en WUR/DLO. Zie ook http://www.to2-

federatie.nl.
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Wanneer kan aangevraagd worden
−

Aanvragen kunnen op ieder moment ingediend worden en zullen ook
doorlopend behandeld worden.

−

Een aanvraag voor een matchmakingbijeenkomst moet minimaal 6 weken voor
de geplande datum van de bijeenkomst bij NWO zijn ingediend.

−

De uiterste datum om in te dienen is 31 december 2019.

Het opstellen van de aanvraag
−

Download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagsysteem ISAAC of
vanaf de website van NWO (onderaan de webpagina van het betreffende
financieringsinstrument).

−

Vul het aanvraagformulier in.

−

Sla het formulier op als pdf en upload het in ISAAC.

Specifieke subsidievoorwaarden
−

Toekenning kan slechts plaatsvinden tot de vastgestelde financiële limiet voor
matchmakingsbijeenkomsten van € 500.000. De toekenning vindt plaats op
basis van een goed onderbouwde begroting en de uitbetaling wordt direct na
de toekenning verricht.

−

De organisatoren sturen uiterlijk drie maanden na plaatsvinden van de
bijeenkomst aan het NWA-programmasecretariaat een kort verslag over de
activiteiten, een korte verantwoording over het bestede geld en een
deelnemerslijst (naam en organisatie) toe via ISAAC (of per reguliere post).

−

De organisatoren behouden een goede aansluiting met het NWA-secretariaat.
Specifiek betekent dit:
−

Delen van aankondigingen van de matchmakingbijeenkomst(en) op de
websites van NWO en de NWA.

−

Meewerken aan een nieuwsbrief door het leveren van input over de
activiteiten van de routes en door het actief verspreiden van deze
nieuwsbrief binnen de netwerken van de routes.

−

Uitnodigen van de NWO-contactpersoon voor de desbetreffende route voor
de te organiseren bijeenkomst.

−

Verwacht wordt dat na een toekenning uit dit programma de steun van de
NWA ook extern duidelijk wordt gemaakt, met name aan de deelnemers van
de bijeenkomst. Dat kan bijvoorbeeld via plaatsing van het NWA-logo op de
betreffende website, op de welkomstdia in de zaal of in het programma of op
andere gedrukte uitingen van de bijeenkomst.

Het indienen van een aanvraag
Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagsysteem ISAAC.
Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Een hoofdaanvrager is verplicht zijn/haar aanvraag via zijn/haar eigen ISAACaccount 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
aanvraag in te dienen.
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Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog 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
ISAAC-helpdesk, zie de paragraaf Contact.

Procedure
De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in
behandeling genomen kan worden.
Het NWA-programmasecretariaat toetst of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden
zoals beschreven in deze brochure. Aanvragen die hieraan niet voldoen worden niet
in behandeling genomen. Bij een aanvraag voor een matchmakingsbijeenkomst
wordt geen extern advies gevraagd. Het secretariaat beoordeelt de aanvraag met
bijbehorende stukken en het hoofd bureau raad van bestuur neemt, gemandateerd
door de RvB van NWO, een besluit.
Het besluit wordt aan de hoofdaanvrager bekend gemaakt. In afwijking van hetgeen
gebruikelijk is, volstaat het programmasecretariaat met een enkele
vaststellingsbeschikking (conform artikel 4:42 Awb).
Indien het besluit van het programmasecretariaat een afwijzing van de aanvraag
inhoudt, zal in de afwijzingsbrief in korte bewoordingen worden aangegeven wat er
aan de aanvraag schort. Vervolgens krijgt de aanvrager slechts een (1) kans om een
verbeterde aanvraag in te dienen.
De beoordeling van de aanvraag duurt maximaal drie weken.
De organisatie stuurt voor aanvang van de bijeenkomst een uitnodiging naar de
contactperso(o)n(en) van de route(s) binnen NWO.
De organisatie stuurt het voorlopig programma, inclusief een uitnodiging voor de
contactperso(o)n(en) van de route(s) binnen NWO, naar het NWAprogrammasecretariaat (nwa@nwo.nl).
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken
NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing.

Criteria
−

Het voorstel voor de matchmakingbijeenkomst(en) en de begroting dienen een
duidelijke en deugdelijke onderbouwing te hebben.

−

Het voorstel beschrijft een of meerdere kennisketenbrede
matchmakingsbijenkomst(en) binnen (delen van) één of meer NWA-route(s).
De bijeenkomst wordt landelijk opengesteld.

−

De besteding van het geld moet inclusieve samenwerking binnen (delen van)
één of meer routes bevorderen. De netwerken rondom de routes hebben zich
bottom-up gevormd en zijn waarschijnlijk nog steeds in verandering:
misschien hebben zich intussen nieuwe partijen gemeld. Doel is samenwerking
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tussen partijen betrokken bij de route en commitment van nieuwe partijen te
bevorderen.
−

Het voorstel geeft duidelijk aan hoe het consortium binnen de route(s) verder
wordt ontwikkeld.

−

Er wordt duidelijk weergegeven hoe inclusiviteit binnen de route(s) wordt
bevorderd door het voorstel. Het gaat daarbij niet alleen om het betrekken van
andere kennisinstellingen, maar ook van publieke en private partijen.

−

Toegekende middelen moeten binnen zes maanden na het
subsidieverleningsbesluit worden besteed.

Contact
Inhoudelijk vragen over dit instrument kunt u stellen aan Manoe Mesters van het
NWA-programmasecretariaat, nwa@nwo.nl, +31703494453.
Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de
ISAAC-helpdesk. 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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