
 Hoofdlijn 1. MISSIE 2. VRAAG 3. STRATEGIE 4. PRAKTIJK

Beschrijving Gestandaardiseerde missiegedreven thematische 
calls gericht op prioriteiten van de zes Kennis- en 
innovatieagenda’s en Human Capital

Partnerschappen gericht op onderzoeks- en 
innovatievragen van private en publieke partners

Grote, lange termijn, strategische samenwerkingen Praktijkgedreven instrumenten gericht op het versterken 
van de capaciteit voor toegepaste onderzoek, calls 
gericht op hogescholen en speciale aandacht voor mkb 
en regionale partners 

Rollen 
deelnemers

Kennisinstellingen1 Initiëren projecten Initiëren projecten of nemen deel in een 
partnerschap-consortium

Deelnemers initiëren gezamenlijk Initiëren projecten

Partners Dragen bij aan projecten door deelname en Initiëren partnership Deelnemers initiëren gezamenlijk

Agenda �s (missies) Prioriteren onderwerpen/missies Inpassen in agenda en partners 
motiveren/mobiliseren

Passendheid in agenda toetsen en gezamenlijk initiëren Inpassen in agenda en partners motiveren/mobiliseren

NWO (incl. NWO 
programmaraad)

Selectie van onderwerpen op basis van 
prioriteiten uit agenda’s, en uitvoering calls

Implementatie call/sandpit; 
consulteren, initiatiëren and verbinden van 
partners; 
beoordeling van haalbaarheid

Beoordeling van strategisch belang; 
consulteren en verbinden van partners; 
beoordeling van kwaliteit van (wetenschappelijk & impact) 
plan van het consortium

Selectie onderwerpen en uitvoering calls

10% (cash of in-kind; privaat) of 30% (met 
minimaal 50% private cash bijdrage) op 
projectniveau 

50% cash door partners (privaat & publiek; 
minstens 30% is privaat)

Maatwerkovereenkomst op basis van de aard van de 
samenwerking. De NWO-bijdrage is maximaal 25-33%, 
tot 25 M€ van de totale kosten. Kennisinstellingen dragen 

67-75% van het totale budget (cash & in-kind).

Varieert per instrument:

SPRONG: 50%
L.INT: 50%
KIEM (bijv. GoChem/GoCI): 20%

Implementatie Calls voor onderwerpen/missies (incl. cross-overs 
tussen agenda’s)

Open loket voor partnerschappen; 
geselecteerde partnerschappen resulteren in 
een call of sandpit(-achtige) procedure

Open loket voor initiatieven voor grote, lange termijn, 
strategische samenwerkingen; 

Calls voor onderwerpen/missies 
Innovatiestages gericht op mkb-samenwerking

Budget 1-2 calls per agenda per jaar; 
totaal 55 M€ per jaar 15 M€ jaarbudget voor alle agenda’s

30-100 M€ per samenwerking (totaal budget voor 10 jaar) 
NWO-bijdrage 120 M€ for KIC 2020-2023  
(incl. lopende samenwerkingen)

SPRONG: 10 M€
L.INT: 3 M€
KIEM (bijv. GoChem/GoCI): 3 M€
Innovatiestages: 2 M€  

Projectomvang 750 k€ - 4 M€ 750 k€ - 4 M€ met enige ruimte voor 
maatwerkoplossingen

Niet van toepassing SPRONG: 2 M€
L.INT: 200 k€ (individueel onderzoeksbudget voor 
lectoren)
KIEM (bijv. GoChem/GoCI): 20 k€

1 Universiteiten, instituten, UMC’s, hogescholen en indien van toepassing TO2


