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1.1

Algemene vragen

Wat is het doel van de Crossover call?
De Crossover call is gericht op het versterken van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem met
hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, waarmee binnen de looptijd van het onderzoek een
bijdrage geleverd wordt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
NWO verwacht dat de call resulteert in:
•

onderzoek met een forse maatschappelijke en economische impact;

•

een stimulans voor het verbinden van wetenschappelijke disciplines;

•

een verbinding met toepassingsgericht onderzoek;

•

het mogelijk ontstaan van nieuwe onderzoeksvelden.

Wat is de reden om in te dienen in de Crossover call en niet elders?
In voorstellen binnen de Crossover call is ruimte voor zowel fundamenteel als
praktijkgericht onderzoek, met daarbij aandacht voor de toepassing van resultaten in
bijvoorbeeld kennislabs, proeftuinen, centres of expertise, living labs of smart data
factories. Het consortium dat verantwoordelijk is voor het project is daarnaast ook
gericht op het bevorderen van samenwerking, waaronder in nieuwe allianties. De
bijdrage van NWO aan voorstellen is groot, maar dit geldt eveneens voor de
verwachtingen van bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Andere NWOsubsidieprogramma’s hebben een andere focus, zoals aansluiting op de Nationale
Wetenschapsagenda (NWA instrumentarium), talentontwikkeling (de
Vernieuwingsimpuls) of nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek/kleinere projecten(de
Open Competitie en het Open Technologie Programma). Een ander deel van het NWOinstrumentarium heeft overeenkomsten, zoals in het Perspectief-programma, maar dit is
het enige instrument dat projectvoorstellen van deze schaalgrootte financiert.
Wat is het beschikbare budget voor de Crossover call?
Voor het Crossover programma geldt in 2018-2019 subsidieplafond van 39 miljoen euro. Dit komt
overeen met de honorering van vier tot acht projecten.
Wordt er in 2019 opnieuw een call gepubliceerd?
Nee. Het beschikbare budget is afkomstig uit twee begrotingsjaren van NWO. De totale periode
voor indienen en beoordelen van de huidige call loopt tot en met eind 2019. Pas na 2019 zal NWO
evalueren en besluiten of een nieuwe ronde volgt, op basis van het dan lopende Kennis- en
Innovatie Contract.

1.2

Indienen onderzoeksvoorstellen

Waaraan moeten onderzoeksvoorstellen aan voldoen?
De call for proposals de randvoorwaarden voor expressions of interest en volledige voorstellen.
Is de call thematisch ingestoken?
Nee, de middelen worden via een open call verdeeld. Echter de consortia dienen voorstellen in die
passen binnen (delen van); één of meerdere maatschappelijke uitdagingen.
Wanneer kunnen voorstellen worden ingediend?
De deadline voor de expressions of interest is op 15 november 2018 en de deadline voor
volledige voorstellen op 21 mei 2019.
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Wie kan er indienen?
Aanvragen worden door de hoofdaanvrager ingediend. De hoofdaanvrager (en eventuele medeaanvrager(s)) is (zijn) gepromoveerde onderzoeker(s) met een aanstelling voor ten minste de
looptijd van het aanvraagproces en de duur van het onderzoek aan een van de volgende
kennisinstellingen: Nederlandse universiteiten, universitaire medische centra, KNAW- en NWOinstituten en hogescholen. Ook onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut, het Max Planck
Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen, de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB
Naturalis, ARCNL en Prinses Maxima Centrum kunnen als hoofdaanvrager een aanvraag indienen.
Wie kan er optreden als medeaanvrager?
Onderzoekers die gerechtigd zijn om in te dienen als hoofdaanvrager kunnen optreden als
medeaanvrager. (Personen van) andere organisaties kunnen niet optreden als medeaanvrager, maar wel deel uitmaken van het consortium als projectpartner.
Wie of wat wordt bedoeld met hoofd- of medeaanvrager, zoals genoemd in paragraaf
3.1.1. en 3.1.2. van de call for proposals?
Hiermee wordt een individueel persoon bedoeld, niet de kennisinstelling. De
hoofdaanvrager kan in maximaal twee consortia participeren; een organisatie kan in meer
dan twee consortia vertegenwoordigd zijn. In geval van subsidieverlening komt de
financiering ten goede aan de instelling van de aanvrager en niet aan de individuele
persoon.
Kunnen TO2-instellingen deelnemen in deze subsidieronde?
TO2-instellingen kunnen deelnemen als consortiumpartner, maar niet als hoofd- of
medeaanvrager. De kosten van TO2-instellingen zijn niet subsidiabel. TO2-instellingen kunnen
wel als derde voorkomen op de begroting voor materiële kosten, als onderdeel van investeringen
en voor projectmanagement. Kijk daarbij goed naar de eisen aan deze kostensoorten zoals
vermeld in paragrafen 3.2.2, 3.2.3 en 3.2.6. Onder ‘werk door derden’ worden specifieke taken
(analyses, testen, etc.) in het voorstel verstaan, ter ondersteuning van het onderzoek door de
kennisinstellingen en geen eigen onderzoek door TO2-instellingen. TO2-instellingen kunnen, als
consortiumpartner, optreden als cofinancier en zowel in-cash als in-kind bijdragen.
Onderzoeksactiviteiten door TO2-instellingen kunnen daarbij mogelijk wel als in-kind
cofinanciering deel van het voorstel uitmaken. Belangrijk hierbij zijn de bepalingen in paragraaf
3.5 van de call.
Kunnen bedrijven ook indienen en subsidie ontvangen?
Nee. Alleen onderzoekers die optreden als hoofd- of medeaanvrager kunnen subsidie ontvangen.
Private partijen kunnen wel als partner aan het consortium deelnemen en hierbij cofinanciering
leveren, in cash dan wel in-kind. De toelichting zoals hierboven vermeld voor TO2-instellingen
geldt ook voor bedrijven indien deze voorkomen op de begroting als derde.

Hoe is het Intellectueel Eigendom geregeld?
NWO verwacht dat de hoofdaanvrager met de overige consortiumpartners afspraken maakt over
intellectueel eigendom en publicatie. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de
Subsidieregeling 2017. Voor publicatie geldt open access als de norm.
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Mogen ook onderzoeksgroepen in het buitenland meedoen met de consortia, en kunnen
die ook financiering aanvragen?
Via het principe Money follows Cooperation kan nationaal onderzoeksbudget worden ingezet voor
grensoverschrijdende samenwerking. Dit biedt de mogelijkheid om in onderzoeksprojecten expertise
uit het buitenland in te zetten die in Nederland niet beschikbaar is. Het betreft hier expertise bij
organisaties buiten Nederland, die een publieke taak hebben en onafhankelijk zijn in de uitvoering
van onderzoek. De aanvrager moet in de aanvraag overtuigend aantonen dat de betreffende
expertise niet in Nederland beschikbaar is. Dit wordt door de beoordelingscommissie getoetst.
Buitenlandse onderzoekers kunnen niet als hoofd- of medeaanvrager worden opgevoerd.
Welk bedrag kan worden aangevraagd kan aanvragen?
Per voorstel kan 5 tot 10 miljoen euro worden aangevraagd worden. De NWO-subsidie aan
voorstellen dient tussen de 5 en 10 miljoen euro te bedragen. Het bij NWO aangevraagde
bedrag vormt maximaal 70% van het totale van het voorstel, minimaal 30% moet bestaan uit
cofinanciering.
Welke kosten mogen worden opgevoerd?
De volgende project specifieke posten kunnen in de begroting opgenomen worden.
1. Personele kosten
2.

Materiële kosten

3.

Investeringen (max. 1 miljoen euro)

4.

Kennisbenutting en ondernemerschap (min. 5% van de bij NWO aan te vragen subsidie)

5.

Internationalisering

6.

Programmamanagement

Deze begrotingsposten worden modules (zie ook de vraag hieronder) genoemd. In paragraaf 3.2
van de call for proposals worden de modules verder gespecificeerd.
Wat wordt er bedoeld met het begrip ‘module’ zoals dat in de call for proposals wordt
gehanteerd?
Een module is een bouwsteen van de begroting (een kostensoort) en mag in principe zoveel maal
ingezet worden als dat noodzakelijk geacht wordt en onderbouwd kan worden, m.u.v. waar een
limiet expliciet genoemd staat in de call. In die zin staat de begrotingsmodule helemaal los van het
begrip subprojecten (of werkpakketten e.d.) die de inhoudelijke onderdelen van het totale
onderzoeksproject vormen.
Een aantal modules is nader uitgesplitst in submodules. De module (c.q. kostensoort) ‘personele
kosten’ kent bijvoorbeeld zes submodules (1a t/m 1f) die meerdere keren aangevraagd mogen
worden. Stel dat er financiering wordt gevraagd voor 4 aio’s dan wordt de submodule 1a dus 4 keer
aangevraagd.
Moeten verplicht alle (sub)modules worden aangevraagd?
Nee, met uitzondering van de modules kennisbenutting & ondernemerschap en projectmanagement.
Ten minste 5% van het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag moet worden gereserveerd voor
activiteiten op het gebied van kennisbenutting en/of ondernemerschap.
Voor aanvragen geldt daarnaast dat er een post voor programmamanagement gereserveerd moet
worden tot maximaal 5% van het totale bij NWO aangevraagde bedrag. Deze taken mogen ook
door externe partijen worden uitgevoerd.
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Module 1c – niet wetenschappelijk personeel: in paragraaf 3.2.1 van de call staat een
limiet van €100.000 vermeld. Is deze submodule vaker in te zetten?
Ja. In de call staat aangegeven op pagina 6 dat er geen limiet is aan het aantal keer dat personele
modules kunnen worden ingezet (met uitzondering van de vervangingssubsidie). De module 1c kan
dus meerdere keren worden gebruikt, maar wel altijd in combinatie met submodule 1a of 1b.
Bijvoorbeeld: voor NWP-MBO wordt €75.000 aangevraagd en voor NWP-WO €100.000. Let op: deze
submodule is niet bedoeld voor het aanvragen van salariskosten van personeel bij een hogeschool.
Hiervoor is submodule 1d beschikbaar.
Module 1e – vervangingssubsidie: wat wordt bedoeld met de bepaling dat
vervangingskosten voor inzet van vast personeel niet meer dan 10% van het totale bij
NWO aangevraagde budget mogen bedragen, in relatie tot het genoemde limiet van ‘5
maanden gebaseerd op 1 fte op het niveau van een postdoc medewerker’?
De module (kostensoort) kan worden gestapeld tot maximaal 10% van het bij NWO
aangevraagde bedrag. Wordt deze module drie keer ingezet, dan wordt dus 3*5 = 15
maanden aangevraagd, gebaseerd op 1 fte op het niveau van een postdoc-tarieven volgens
VSNU-akkoord (salaristabel met peildatum 1 juli 2018).
Hiermee kan een vast personeelslid, zoals een hoogleraar, voor 15 maanden voltijds vervangen
worden voor niet-onderzoekstaken, maar ook 30 maanden voor 0,5 FTE of 60 maanden voor 0,25
fte. Een andere optie is om met het bedrag dat wordt gevraagd (15 maanden gebaseerd op 1 fte)
meerdere vaste personeelsleden te laten vervangen, dus bijvoorbeeld vijf personen voor 15
maanden elk 0,2 fte.
Module 2 – materiele kosten: in paragraaf 3.2.2 van de call wordt een limiet van €15.000
per jaar per fte wetenschappelijke positie genoemd. Hoe moet ik dat voor bijvoorbeeld
een 4-jarige aio in een project met een looptijd van 6 jaar interpreteren?
In geval van een fulltime 4-jarige aio kan 4*€15.000 = €60.000 aan materiele kosten worden
aangevraagd. Wanneer er twee fulltime 4-jarige aio’s worden aangesteld, kan er dus 2*60.000 =
€120.000 worden aangevraagd. Dit bedrag mag wel over de gehele looptijd van het project
worden besteed.
“Per jaar” slaat hier voor de berekening van het aan te vragen bedrag op het aantal jaar dat de aio
is aangesteld en niet op de looptijd van het project.
Module 3 – investeringen: telt de vereiste matching door de instelling (25% bijdrage aan
de kosten van de investering) mee voor de minimale cofinancieringseis van 10%?
Nee. Cofinanciering dient te worden geleverd door consortiumpartners die geen hoofd- of
medeaanvrager zijn.
Module 4 – kennisbenutting en ondernemerschap: in paragraaf 3.2.4 van de call staat
dat 5% van het totale bij NWO aangevraagde budget gereserveerd dient te worden
voor activiteiten op dit gebied. Wat houdt dit in?
Hier wordt bedoeld 5% van het bij NWO aangevraagde subsidiebudget, dus exclusief de cash en/of
in-kind cofinanciering.
Bijvoorbeeld: het totale projectbudget is 10 miljoen euro. Daarvan is 7 miljoen euro subsidie die bij
NWO wordt aangevraagd en 3 miljoen euro cofinanciering (een combinatie van in-cash en in-kind).
Het voor kennisbenutting en/of ondernemerschap te reserveren budget is dan minimaal:
€ 7.000.000*0.05 = € 350.000.
5

FAQ Crossover call
25-10-2018

Welke bedragen worden door NWO gedekt voor aio’s en postdocs?
Op de website van NWO zijn de huidige VSNU-salaristabellen beschikbaar:
https://www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen. Onder ‘berekening vergoeding met
salarispeil 01-07-2018’ (niet die voor een 3-jarige aio-aanstelling!) staat beschreven welke
bedragen NWO vergoedt voor aio’s en postdocs. Er is geen sprake van indexering van
salariskosten gedurende de looptijd van het project.
Waar staat de categorie ‘postdoc’ in de salaristabel?
Een postdoc valt in de salaristabel op de website van NWO onder de categorie ‘senior
wetenschappelijk medewerker’.
Worden kosten voor open access en open science vergoed?
Kosten voor open access publicaties en voor datamanagement kunnen worden opgenomen onder de
post ‘materiële kosten’ op de begroting.
In welke mate mag het budget bij het uitgewerkte voorstel afwijken van het geschatte
budget bij de expression of interest?
Er is geen bepaling ten aanzien van de mate waarin het uitgewerkte budget mag afwijken. Echter,
aanpassingen in de begroting mogen niet leiden toto verandering van de kernopdracht, die de
bestaansreden van het consortium en het beoogde onderzoek beschrijft.
Is het mogelijk om binnen een aanvraag een deel van het budget te reserveren voor een
specifieke thematische call die dan later door NWO of het consortium zelf wordt
uitgevoerd?
Nee, dit is niet mogelijk.
Kan ik financiering aanvragen voor medewerkers in vaste dienst bij mijn universiteit?
Ja, er kan financiering worden aangevraagd voor vrijstelling van de hoofd- en/of medeaanvrager(s)
van onderwijs-, bestuur- en beheerstaken. Voor de vervangingssubsidie geldt een vast normbedrag
waarmee de werkgever de kosten kan dekken van de vervanger die het niet-onderzoeksdeel van de
taken van de aanvrager(s) overneemt. De vervangingskosten voor inzet van vast personeel (module
1e) in deze call mogen niet meer dan 10% van het totale bij NWO aangevraagde budget (exclusief
de cofinanciering) bedragen.
Voor de inzet van niet-wetenschappelijk personeel in vaste dienst van een universiteit (of UMC,
KNAW- of NWO-instituut) dat voor (een deel van) de duur van het voorgestelde project op het
project werkzaam zal zijn, kan voor die duur via submodule 1c financiering worden aangevraagd.
Kan ik financiering aanvragen voor de inzet van vast aangesteld personeel bij een hboinstelling?
De salariskosten van vast aangesteld hbo-personeel dat (deels) voor het voorgestelde project
werkzaam zal zijn, kunnen voor die duur via module 1d volgens de handleiding overheidstarieven
worden opgevoerd.
Moet de aanvraag in het Nederlands of in Engels worden opgesteld?
De aanvraag moet in het Engels worden opgesteld.
Het expression of interest formulier heeft een maximum omvang van 7 pagina’s voor
secties 2 t/m 4, m.u.v. 2d. Is het toegestaan om onder deze secties figuren/illustraties
toe te voegen, en zo ja, heeft dit gevolgen voor de paginalimiet?
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Het is toegestaan om figuren en illustraties op te nemen, deze zullen echter ook meetellen voor de
paginalimiet.

Het expression of interest formulier: wat wordt bedoeld met 'academic consortium
members' bij de instructies met betrekking tot de CV's? Wiens CV moet , dat van de
personen of organisaties?
Met consortiumleden worden de hoofd- en medeaanvragers bedoeld.
Is het toegestaan om de samenvatting en keywords van het onderzoek te herschrijven in
ISAAC ná het indienen van een expression of interest en vóór het indienen van een
uitgewerkt voorstel?
Nee, dat is niet toegestaan. Om de snelheid van de procedure te bevorderen, gebruikt NWO de
samenvatting van de expressions of interest voor het polsen van referenten voor de beoordeling
van het uitgewerkte onderzoeksvoorstel. De samenvatting moet dan ook informatief en relevant
zijn en duidelijk beschrijven wat de kernopdracht van het beoogde onderzoek is.
De template voor de intentieverklaring cofinanciering die op de site gepubliceerd is bevat
al een kostentabel voor in-kind contributies. Is het ook bij de expression of interest al
noodzakelijk dat partners hun bijdrage(n) specificeren en kwantificeren?
Waar mogelijk wordt inderdaad gevraagd om de beoogde bijdrage van de partners in deze
intentieverklaringen te specificeren en kwantificeren. Het is niet verplicht dat de benodigde
cofinanciering al volledig gereed is ten tijde van het indienen van een expression of interest. Gelet
op het feit dat ‘kwaliteit van het consortium’ een beoordelingscriterium is van de expression of
interest , is het raadzaam om een voorstel in te dienen waarbij grootste gedeelte van de partners
die intentie hebben uitgesproken.
Wat is de maximale looptijd van een project?
Het uitgangspunt is, dat het onderzoek een maximale looptijd van zeven jaar heeft. Het is
belangrijk om rekening te houden met de standaard aanstellingsduur voor het personeel op het
project (zoals bv. een promotietraject vier jaar duurt).
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1.3

Beoordeling onderzoeksvoorstellen

Welke criteria zullen worden gebruikt in de beoordeling van voorstellen?
Voor de expression of interest zijn dit:
•

mate van Crossover;

•

potentiële maatschappelijke en/of economische impact op de meest aanwezige
maatschappelijke uitdaging in het onderzoeksvoorstel;

•

kwaliteit van het consortium.

Voor de volledige voorstellen zijn dit:
•

wetenschappelijke kwaliteit;

•

maatschappelijke impact en valorisatie;

•

kwaliteit van het consortium.

Deze criteria zijn verder uitgewerkt in de call for proposals. De drie criteria wegen even zwaar bij
de beoordeling.
Hoe is de beoordelingscommissie samengesteld?
Bij het samenstellen van de commissie wordt gelet op diversiteit, spreiding in disciplinaire
achtergrond en kennis van de verschillende typen onderzoek in de kennisketen.
Vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke partijen (zowel publieke als private organisaties) is
eveneens een belangrijk aandachtspunt. Dat houdt in dat wetenschappers/onderzoekers en
vertegenwoordigers vanuit de maatschappij samen in één commissie zitting hebben en in
gezamenlijkheid de voorstellen beoordelen aan de hand van de drie beoordelingscriteria.
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1.4

Consortia en cofinanciering

Is cofinanciering verplicht?
Ja, de consortiumpartners moeten gezamenlijk minimaal 30% van de totale projectkosten bijdragen,
waarvan minimaal de helft (van het minimum) in cash. Tevens dient verplicht minimaal 10% van de
totale projectkosten te bestaan uit cash cofinanciering afkomstig van private partijen (bedrijven
(waaronder mkb), NGO’s, ANBI’s).
Moet het volledige bedrag van toegezegde cash cofinanciering bij het begin van het
project beschikbaar zijn, of kunnen deze middelen gedurende de looptijd van het project
beschikbaar komen?
De cash cofinanciering wordt door NWO gefactureerd. Dit kan in één keer of in een aantal jaarlijkse
termijnen. De facturatie en betaling moet binnen de projectduur plaats vinden.
Wat wordt verstaan onder private partijen?
Onder private partijen worden in ieder geval verstaan bedrijven, NGO’s en ANBI’s. Indien het
minder duidelijk is of een organisatie een publieke of private partij is en de partij in het voorstel als
privaat bestempeld wordt door de aanvragers, dan dient de private rol van de desbetreffende
organisatie vooral overtuigend te zijn voor de beoordelingscommissie.
Kan cofinanciering ook door een buitenlandse partij worden ingebracht?
Ja, ook een buitenlandse (publieke of private) partij kan optreden als cofinancier.
Factureert NWO cash cofinanciering inclusief btw?
NWO factureert in principe de cash cofinanciering zonder btw; NWO heeft geen economische
activiteit. De passage “and the required additional Dutch VAT” kan in de intentieverklaring
eventueel achterwege worden gelaten.
Kan een bestaand project ingezet worden als cofinanciering?
Een bestaand lopend of afgerond project kan in ieder geval niet zonder meer integraal ingezet
worden als cofinanciering. Concrete zaken uit lopende projecten (zoals een database, opstelling,
software, etc. uit een lopend of afgerond ander project kan mogelijk wel gewaardeerd worden en
worden ingebracht als in-kind cofinanciering. Het kan daarnaast zo zijn dat de personele inzet die
deel uit maakt van de in-kind cofinanciering voor crossover overlap kent met een ander nog lopend
project (niet met al afgeronde projecten). Indien een dergelijk project al (gedeeltelijk) gesubsidieerd
is, is het de verantwoordelijkheid van het projectconsortium zelf om in dit geval stapeling van
subsidies te voorkomen (subsidiestapeling is niet toegestaan conform de NWO-subsidieregeling
2017 en aanvullend kunnen voorwaardenvan toepassing zijn a.g.v. de regelgeving van andere
subsidieverstrekker(s)). In-kind cofinanciering kan in ieder geval niet bestaan uit activiteiten die
deel uit maken van andere door NWO gesubsidieerde projecten.
Kan een Nederlandse kennisinstelling ook optreden als cofinancier?
Ja, mits deze instelling niet optreedt als hoofd- of medeaanvrager in hetzelfde onderzoeksvoorstel.
Het is niet mogelijk om in één aanvraag zowel subsidie te ontvangen als cofinanciering in te
brengen. Uitzondering hierop vormt de verplichte bijdrage aan de module ‘investeringen’, maar
deze bijdragen tellen ook niet mee voor de cofinancieringseisen.
Ik heb internationale partners in het consortium, maar die komen niet in aanmerking als
medeaanvrager. Zij leveren echter ook geen cofinanciering. Kan ik ze dan in het
expression of interest formulier vermelden?
Bij de beschrijving van het consortium in sectie 3b kunnen internationale partners worden genoemd.
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Mag het consortium tussen de expression of interest en het uitgewerkte voorstel nog
uitgebreid worden met partijen?
Het is toegestaan om het consortium uit te breiden, mits dat geen gevolgen heeft voor de
kernopdracht, aanpak en doelstellingen van het onderzoeksproject (c.q. de inhoud van het
onderzoek). Ook kan de commissie aanvragers, die geselecteerd zijn om een volledig voorstel
in te dienen, adviseren om zich te verbinden met consortia uit andere voorstellen
(onafhankelijk of ze wel of niet geselecteerd zijn voor het indienen van een volledig voorstel).
Waar kan ik informatie vinden over welke consortia al bezig zijn met voorbereidingen?
Er is geen openbare inzage in consortia die een expression of interest voorbereiden. Gelet op de
relatie met de Topsectoren kunt u uiteraard programmabureau’s van Topsectoren/TKI’s of bij
(NWO) coördinatoren van de Topsectoren informeren of er consortia binnen uw interessegebied
bekend zijn die openstaan voor uitbreiding.
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1.5

Indiening in ISAAC

Tabblad organisatie: wat vul ik in bij ‘de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag’
Hier voer je de organisatie van de hoofdaanvrager in.
Tabblad organisatie: wat vul ik in bij ‘de organisaties waar het onderzoek wordt
uitgevoerd’?
Hier voer je de organisaties van de hoofd- en medeaanvragers op.
Tabblad medeaanvragers: klopt het dat het hier om personen gaat die ingevoerd moeten
worden?
Dat klopt. In dit tabblad worden de betrokken onderzoekers van de medeaanvragende organisaties
ingevoerd (dus de personen die in de tweede tabel in sectie 3 van het expression of interest
formulier staan).
In welk tabblad dien ik de cofinanciers in te voeren?
De cofinanciers worden niet in een van de tabbladen in ISAAC ingevoerd. Het volstaat om de
representanten in te vullen in de tabel in sectie 3 van het expression of interest formulier en
daarnaast de intentieverklaringen cofinanciering te uploaden in ISAAC.
Moet ik bij de expression of interest een ‘budget form’ uploaden?
Nee. Het uploaden van een begroting in Excel is pas bij de uitgewerkte aanvraag van toepassing.
Moet ik bij de expression of interest een reactie advies vooraanmelding uploaden?
Nee. Dit is pas bij de uitgewerkte aanvraag van toepassing.
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