
Checklist NWA-ORC 2020/21 –  
volledige aanvraag

  1  Komt de volledige aanvraag overeen met de beknopte aanvraag? (zie par 3.4.2)
 a  De penvoerder heeft de volledige aanvraag eerder als beknopte aanvraag ingediend 

 b  Primaire NWA-route en -clustervraag, bandbreedte en penvoerder zijn hetzelfde als in 
beknopte aanvraag (zie par 3.4.2)

 
  2  Werken alle aanvragers aan instellingen die zijn goedgekeurd? (zie par 3.1.2)

 a Instelling is genoemd in par. 3.1.1 of bijlage 6.1; zo niet, dan
 b  Toetsingsformulieren + overige formulieren 10 werkdagen voor de deadline aangeleverd bij 

NWO, én
 c NWO heeft de betreffende instelling goedgekeurd als aanvrager 

  3  Voldoen de cofinanciers aan de voorwaarden? (zie par 3.1.3 & 3.5.6)
 a Cofinancier voldoet aan de criteria (zie par 3.5.6)
 b De cofinanciering is minimaal 10% en max 49% van projectbudget
 c Voor elke cofinancier is er een steunbrief

  4  Voldoet de steunbrief van de cofinanciers aan de voorwaarden? (zie par 3.5.7)
 a De brief volgt het verplichte NWO-format versie 2020/21
 b  De brief bevat het bedrag (cash en/of in-kind) dat is toegezegd aan cofinanciering
 c Dit bedrag is hetzelfde als in de begroting
 d  Indien van toepassing: De gehanteerde tarieven voor in-kind bijdragen zijn expliciet vermeld 

in de steunbrief
 e  Indien van toepassing: Uurtarieven voor personele in-kind bijdragen van cofinanciers zijn 

gemaximeerd op €119 per uur en voldoen aan de overige voorwaarden (zie par 3.5.6)
 f  De brief is ondertekend door een tekenbevoegd persoon
 g De brief bevat het logo van de cofinancier

Met deze checklist willen wij u helpen om voor indiening van uw aanvraag na te gaan of uw 

aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor indiening. Het is bedoeld als hulpmiddel. Aan de 

informatie in deze checklist kunnen geen rechten worden ontleend. De call for proposals 

NWA-ORC 2020/21 is altijd leidend. 

Wij raden u aan om uw aanvraag voor indiening op de volgende punten stapsgewijs door  

te nemen en te kijken of de aanvraag voldoet aan alle onderstaande eisen. Voor extra 

toelichting wordt daarbij verwezen naar de call for proposals. 

Lees verder op de 
volgende pagina

https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2020/21-nwa-orc-2020/21
https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2020/21-nwa-orc-2020/21
https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-onderzoek-op-routes-door-consortia-2020/21-nwa-orc-2020/21


  5 Voldoet het aanvraagformulier aan de eisen?   
 a Aanvraag is in het Engels
 b Aantal pagina’s is kleiner of gelijk aan het maximum (zie aanvraagformulier)
 c Voldoet aan opmaakeisen (zie aanvraagformulier)
 d Aanvraag is volledig ingevuld
 e Handtekening penvoerder staat op de aanvraag 

  6 Zijn alle bijlagen compleet? 
 a Alleen toegestane bijlagen aangeleverd (zie par 3.4.3)
 b Alle verplichte bijlagen zijn gereed (zie par 3.4.3): 

  I Budgetformulier
  II Steunbrieven cofinanciers (zie par 3.5.7)
  III  Reactieformulier met betrekking tot de opmerkingen van de beoordelingscommissie  

op de beknopte aanvraag (zie par 3.5.9) 
  IV  Indien van toepassing: Bevestiging van bijdrage aan investeringen (zie par 6.2.3)
  V  Indien van toepassing: Adhesiebetuigingen samenwerkingspartners (zie par 3.5.8)

  7  Begroting voldoet aan eisen en budgetformulier is correct ingevuld (zie par. 6.2)
 a Aanvraag valt binnen één van de drie bandbreedtes (zie par 6.2)
 b Juiste budgetformulier NWA-ORC 2020/21 gebruikt en alle velden zijn ingevuld

   
  
 

    Wanneer alle bovenstaande punten zijn afgehandeld kan de aanvraag binnen de 
gestelde deadline (zie par 3.3) via ISAAC worden ingediend.

Let op: we raden u verder aan om alvast goed te controleren of uw begroting voldoet aan de 
voorwaarden zoals genoemd in paragraaf 6.2 van de call:
 a Budgetmodule voor personeel: Voldoet aan de voorwaarden (zie par 6.2.1)
 b  Budgetmodule Materieel: Max €15.000 per jaar per fte en voldoet aan overige voorwaarden 

(zie par 6.2.2)
 c  Budgetmodule Investeringen: Min €150.000, max €500.000. Aanvragende instelling  

draagt minimaal 25% bij aan de totale kosten van de investering en voldoet aan overige 
voorwaarden (zie par 6.2.3)

 d  Budgetmodule Kennisbenutting: Moet ingevuld zijn, min 5% en max 20% van het totale 
projectbudget is aangevraagd. Voldoet aan overige voorwaarden (zie par 6.2.4) 

 e  Budgetmodule Internationalisering: Max €100.000 en voldoet aan overige voorwaarden (zie 
par 6.2.5)

 f  Budgetmodule Money follows Cooperation (MfC): Voldoet aan voorwaarden MfC (zie par 
6.2.6) én ontvangende onderzoekers staan als aanvrager vermeld 

 g  Budgetmodule Projectmanagement: Moet ingevuld zijn, max 5% van totaal projectbudget en 
voldoet aan overige voorwaarden (zie par 6.2.7)

 h Budgetformulier indienen als Excel en niet als PDF
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