
    

 

  
 

Financieringsinstrumenten voor publiek-private samenwerking 
2020-2023 (Kennis- en innovatieconvenant) 

NWO stelt jaarlijks ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek via 
publiek-private samenwerking. De financiële inzet van NWO en andere  partijen voor het missiegedreven 
innovatiebeleid van het kabinet is vastgelegd in het kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Vanaf januari 
2020 veranderen financieringsinstrumenten bij NWO voor samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en 
bedrijfsleven. 

Financieringsinstrumenten veranderen 
Vanaf 1 januari 2020 verandert NWO-financiering voor publiek-private samenwerkingsverbanden (PPS) voortkomend 
uit het KIC. De financieringsinstrumenten worden vereenvoudigd en geharmoniseerd.  
We onderscheiden voor het KIC vier hoofdlijnen in de financieringsinstrumenten: 

• Hoofdlijn 1 - Missiegedreven: missiegedreven calls (MISSIE) 
o Thematische calls voor publiek-private samenwerkingsprojecten op specifieke onderwerpen uit de 

kennis- en innovatieagenda’s  
• Hoofdlijn 2 - Vraaggedreven: partnerschappen (VRAAG) 

o Eén instrument voor intensieve publiek-private partnerschappen 
• Hoofdlijn 3 - Strategiegedreven: langjarige, strategische samenwerkingen (STRATEGIE) 

o Grote, langjarige, strategische publiek-private samenwerkingsverbanden 
• Hoofdlijn 4 - Praktijkgedreven: praktijkgerichte instrumenten met focus op mkb en regio (PRAKTIJK) 

o Praktijkgericht onderzoek, voor met name hbo en mkb (gecoördineerd door SIA) 

NWO biedt meerdere financieringsinstrumenten voor PPS, maar niet alle vallen binnen het KIC, zoals het Open 
Technologie Programma, Perspectief en onderdelen van het NWA-programma.  

Overzicht PPS-financiering 
Bijgevoegde tabel biedt een overzicht voor onderzoekers die financiering zoeken voor PPS vanaf 2020: bestaande 
financieringsinstrumenten landen (grotendeels) in de structuur van het KIC 2020-2023. Alternatieve vergelijkbare 
financieringsmogelijkheden bij NWO zijn ook opgenomen.   

Missiegedreven innovatiebeleid 
Het missiegedreven innovatiebeleid is gericht op de kansen van maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt zijn vier 
grote maatschappelijke thema’s en de sleuteltechnologieën. De thema’s zijn: 

• Energietransitie & duurzaamheid 
• Landbouw, water & voedsel 
• Gezondheid & Zorg 
• Veiligheid  

Deze maatschappelijke thema’s zijn uitgewerkt in 25 concrete missies en in het kader van de sleuteltechnologieën is 
een groot aantal potentiële meerjarenprogramma’s voorgesteld. Voor elk thema afzonderlijk en voor de 
sleuteltechnologieën is een Kennis- en innovatieagenda (KIA) opgesteld, waarin innovatieonderwerpen benoemd 
worden die door bedrijven en kennisinstellingen in publiek-private samenwerkingsverbanden kunnen worden 
opgepakt. Een zesde KIA richt zich op maatschappelijk verdienvermogen en maatschappelijk gerichte inzet van 
technologie, met een lokale/regionale focus.   
 



  
 

Fundamenteel en praktijkgericht 
Het KIC 2020-2023 ondersteunt het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet, waarin de kansen van 
maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën centraal staan. NWO financiert fundamenteel en 
praktijkgericht onderzoek, gericht op kennis- en innovatievragen voor actuele thema’s als klimaatverandering, 
cybersecurity en vergrijzing. De agenda’s voor deze thema’s zijn opgesteld door vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en de overheid.  
 

Bijlage 
Tabel Financieringsinstrumenten NWO voor publiek-private samenwerking van 2020-2023 (Kennis- en 
innovatieconvenant - KIC) 



    

 

  

Financieringsinstrumenten NWO voor publiek-private samenwerking van 2020-
2023 (Kennis- en innovatieconvenant - KIC) 

Naam programma/ 
projectvorm 

Voornaamste 
kenmerk 

KIC 2018-
2019  

Hoofdlijn KIC 2020-
2023 

Belangrijke wijzigingen Vergelijkbare 
financierings- 
mogelijkheid bij 
NWO  

Thematische calls Calls op 
afgebakende 
onderwerpen. 
Verschillende 
vormen: meer 
vraaggestuurd 
versus meer 
onderwerp-
gestuurd. 
Verschillende 
voorwaarden per 
call. 

Via alle 
NWO- 
domeinen 

MISSIE en VRAAG 
(hoofdlijnen 1 en 2)  

* Hoofdlijn 1 (MISSIE): 
uniforme, één NWO-
brede werkwijze, o.a. 
- projectomvang > 750 k€  
- cofinancierings-
percentage afhankelijk 
van karakter call: 
kennisgericht 10% - 
innovatiegericht 30%  
- integratie alfa, bèta, 
gamma-onderzoek  
* Hoofdlijn 2 (VRAAG): 
voorwaarden zoveel 
mogelijk uniform, in 
overleg met de partner.  

Diverse calls 
NWA-programma 
(gekoppeld aan 
maatschappelijke 
thema’s) 

Industrial 
Partnership 
Programmes (IPP) 

Consortium  ≥ 1 
bedrijf en 
onderzoekers. 
Cofinanciering: 
50%  
Omvang > 1 M€ 

Via NWO-
domein 
ENW (PPS-
fonds) en 
voorheen 
FOM 

VRAAG (hoofdlijn 2) 

 

Omvang: > 3 M€ 
Open consortiumvorming 
en meer helder proces 
voor de totstandkoming 
van partnerschappen. 

 

Partnership TTW ≥ 1 bedrijf 
 
Cofinanciering: 
50% op 
programmaniveau 
 
Omvang > 3 M€ 
Call for proposals 

Via NWO-
domein 
TTW 

VRAAG (hoofdlijn 2) Helder proces voor 
totstandkoming van 
partnerschappen.  

 

Diverse Publiek-
Private 
Partnerschappen 

Consortium  ≥ 1 
bedrijf en 
onderzoekers óf 
call for proposals. 
 
Cofinanciering: 
30-50% > 1 M€ op 
programmaniveau 

Via NWO-
domeinen 
ENW en 
SGW, 
ZonMw 

VRAAG (hoofdlijn 2) Omvang: > 3 M€ 
Open  
consortiumvorming en 
helder proces voor 
totstandkoming van 
partnerschappen. 

 

Technology Area 
(TA) 

Consortium ≥2 
onderzoekers en 
≥2 bedrijven 
 
Cofinanciering: 
30% 
750-1500 k€ 

Via NWO-
domein 
ENW (PPS-
fonds) 

MISSIE (hoofdlijn 1)  Projecten > 1500 k€ 
toegestaan in MISSIE; 
tevens wordt een 
integrale aanpak van alfa-
, bèta- en gamma-
onderzoek verwacht. 

 
 
 
 
 

z.o.z. 



  
 

Naam programma/ 
projectvorm 

Voornaamste 
kenmerk 

KIC 2018-
2019  

Hoofdlijn KIC 2020-
2023 

Belangrijke wijzigingen Vergelijkbare 
financierings- 
mogelijkheid bij 
NWO  

Launchpad for 
Innovative 
Technology (LIFT) 

≥ 1 onderzoeker 
≥ 1 bedrijf 
 
Cofinanciering: 
20% 
 
Ca. 300 k€ 

Via NWO-
domein 
ENW (PPS-
fonds) 

Nee Het KIC 2020-2023 is 
gericht op 
samenwerkingsprojecten, 
met als ondergrens 750 
k€ 

Open 
Technologie 
Programma (OTP)  

Kennis en Innovatie 
Mapping (KIEM) 

≥ 1 onderzoeker 
≥ 1 mkb 

Cofinanciering: 
20% 

20-50 k€ 

Via NWO-
domeinen 
ENW en 
SGW, SIA 

PRAKTIJK (hoofdlijn 
4)  

Open voor zowel hbo als 
voor universitaire 
onderzoekers 

 

Graduate School onderzoeker ≥1 
bedrijf. 

Masterstudent 
vraagt AIO-plaats 
aan 

Via NWO-
domein 
ENW, voor 
de “groene” 
topsectoren 

Nee Alleen modulair 
aanvragen binnen 
projecten via Industrial 
Doctorates-module, of 
via specifieke inzet op 
Human Capital Agenda 

 

Call High Tech 
Systemen en 
Materialen (HTSM) 

≥ 1 onderzoeker 
≥ 1 bedrijf 

Cofinanciering: 
30% 

Ca. 750 k€ 

Via NWO-
domein 
TTW 

MISSIE (hoofdlijn 1), 
met name MISSIE-
call voor 
sleuteltechnologieën. 

Onderwerp breder 
Grotere projecten 
Meer cofinanciering 
gevraagd 

Open 
Technologie 
Programma (OTP) 

Doorbraakprojecten 100 k€ per project ZonMw Nee   

NWO Crossover 
programma 

Breed consortium 
onderzoekers en 
bedrijven 

Cofinanciering: 
30% 

5-8 M€ 

NWO-breed Nee  Hoofdlijn 1 
(MISSIE), met een 
kleinere 
projectomvang 
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