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Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 
 
Inleiding en doel 

Het Algemeen Bestuur van NWO vindt het belangrijk dat er breed aandacht wordt 
besteed aan het Open Access publiceren. Open Access publiceren legt de nadruk op 
het zonder beperkingen beschikbaar stellen van wetenschappelijke resultaten.      
Tot nu toe zijn het vooral uitgevers, bibliotheken en dergelijke die hierover met 
elkaar spreken. NWO wil ook graag onderzoekers betrekken bij de discussies over 
Open Access publiceren. NWO stimuleert daarom de mogelijkheid om tijdens 
wetenschappelijke conferenties aandacht te besteden aan Open Access publiceren. 
Voor dit instrument is eenmalig een totaalbudget beschikbaar van € 250.000. 
 
Het doel van het fonds is bewustwording van Open Access bevorderen en het Open 
Access-publiceren van resultaten stimuleren. 

Wie kan aanvragen 

Onderzoekers van de volgende kennisinstellingen kunnen aanvragen indienen: 
− Nederlandse universiteiten; 
− KNAW- en NWO-instituten; 
− 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). 

 
De aanvrager heeft een dienstverband bij een van bovenstaande instellingen. De 
aanvrager maakt deel uit van het organisatiecomité van de conferentie waarbinnen 
de Open Access-sessie georganiseerd wordt. 

Wat kan aangevraagd worden 

NWO stelt per conferentie die aan de specifieke subsidievoorwaarden voldoet een 
bedrag beschikbaar van € 2500. Het organiserend comité van de conferentie besluit 
of het geld bestemd wordt voor de reiskosten van een spreker, een debatleider of 
faciliteiten of anderszins ten behoeve van de Open Access-sessie. 

Wanneer kan aangevraagd worden 

U kunt doorlopend een aanvraag indienen tot 1 januari 2018. De conferentie moet 
plaatsvinden voor 1 juli 2018. 

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. 
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De aanvrager moet daarnaast in ISAAC de volgende informatie invullen: 
 

In het veld ‘Projecttitel’:  
− de naam, locatie en datum van de conferentie 
 
In het veld ‘Projectsamenvatting’: 
− bankgegevens van de conferentie (IBAN van de instelling, met bijbehorende 

naam- en adresgegevens, kostenplaats/betalingskenmerk). 
 
Het systeem vraagt om een bijlage. Dit is: 
− een (concept)versie van het conferentieprogramma waaruit blijkt dat de 

aanvrager lid is van het organisatiecomité van de conferentie. 

Specifieke subsidievoorwaarden  

De subsidie van NWO kan worden aangevraagd voor wetenschappelijke 
conferenties met minimaal honderd deelnemers. De locatie van de conferentie is 
niet van belang. De Open Access-sessie moet minstens een uur duren en zijn 
opgenomen in het definitieve conferentieprogramma.  
 
Aanvragen worden alleen in behandeling genomen indien er geen sprake is van 
financiering met terugwerkende kracht, indien niet via andere bronnen voorzien 
wordt in de financiering van de Open Access-sessie. Toekenningen kunnen alleen 
gedaan worden indien het beschikbare budget niet uitgeput is.  
 
Na toekenning wordt van de aanvrager verwacht dat deze binnen een maand na de 
conferentie via Iris, het elektronisch aanvraagsysteem van NWO, het definitieve 
programma toestuurt met een lijst van de deelnemers aan de conferentie. Tevens 
wordt de aanvrager gevraagd om op 1 A4 een overzicht te geven van het 
programma van de Open Access-sessie en de conclusies met eventuele 
vervolgacties. 
 

Betaling van het toegekende subsidie vindt plaats aan de conferentie, nadat 
bovenstaande informatie is ontvangen en goedgekeurd. 

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 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 
aanvraag in te dienen.  
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u online enkele aanvullende 
gegevens in te voeren. Ruim hier voldoende tijd voor in. 
 
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC 
helpdesk, zie de paragraaf Contact. 
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Procedure 

Het NWO-bureau toetst of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden van de call for 
proposals. Indien aanvragen voldoen aan deze voorwaarden, wordt een subsidie ter 
beschikking gesteld zolang het voor het fonds beschikbare budget niet is uitgeput. 
Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden van deze call worden afgewezen. 
 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken 
NWO-medewerkers is de NWO-code belangenverstrengeling van toepassing. 

Criteria 

Voor dit programma gelden geen selectiecriteria, maar alleen de specifieke 
subsidievoorwaarden zoals hierboven vermeld. 

Contact 

Voor inhoudelijke vragen over Stimuleringsfonds Open Access - conferentiebijdrage 
en deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
NWO Secretariaat Open Access - conferentiebijdrage 
open-access@nwo.nl  
Hanneke Dekker, telefoon +31 (0)70 34 94 011 
 
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 0900-696 47 47. Helaas ondersteunen niet alle 
buitenlandse providers het bellen naar 0900-nummers. U kunt uw vraag ook per e-
mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen 
een reactie. 
 

mailto:open-access@nwo.nl
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