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1 Inleiding 

 Achtergrond 
De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak 
vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken.  

De NWA is door een innovatief proces tot stand gekomen, met de inbreng van burgers en wetenschappers. De 
nationale kennisgemeenschap, verenigd in de Kenniscoalitie, heeft bijna 12.000 vragen opgehaald die leven binnen 
de Nederlandse samenleving.  

De NWA is dus van en voor iedereen; vragen over en aan de wetenschap en het op zoek gaan naar antwoorden is 
niet anders mogelijk dan met elkaar, in wisselwerking. Op allerlei terreinen hebben Nederlanders van oudsher de 
handen ineengeslagen.  Deze kleine, volgepakte delta laat geen andere aanpak toe. Dat maakt de Nederlandse 
‘tweede natuur’ van samenleven en samenwerken – achthonderd jaar geleden aangevangen met gezamenlijk 
onderhoud van dijken en duinen – bijzonder en soms jaloersmakend in de wereld. De door de NWA voorgestelde 
wijze van wetenschap bedrijven én benutten is daarmee evenzo ronduit uniek.  

Het doel van het NWA-programma is om op zoek te gaan naar antwoorden op wetenschappelijke vragen en naar 
antwoorden op belangwekkende en soms urgente maatschappelijke kwesties op actuele maatschappelijke vragen. 
De NWA poogt bovenal bruggen te slaan. Tussen uiteenlopende wetenschappelijke gebieden, tussen verschillende 
vormen van onderzoek (fundamenteel, toegepast, praktijkgericht), tussen diverse nationale en internationale 
agenda’s, en in de basis tussen publiek en wetenschap. Vergaande multi- en interdisciplinariteit, een 
kennisketenbrede aanpak en samenwerking met maatschappelijke partners inclusief vakdepartementen, bedrijven 
en ngo’s zijn daarom cruciale en structurele kenmerken in de consortia van NWA-projecten en -programma’s. 

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 dit 
interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, via de routes en via thematische 
programmering in samenwerking met ministeries.  

 Beschikbaar budget 
Het beschikbare budget voor deze call ‘NWA Wetenschapscommunicatie” is 1 miljoen euro.  
 
Het beschikbare budget voor deze ronde wordt verdeeld over drie budgettaire bandbreedtes:  
− Kleine projecten (maximaal aan te vragen subsidiebedrag €25.000).  
− Middelgrote projecten (aan te vragen subsidiebedrag >€25.000 en maximaal €50.000)  
− Grote projecten (maximaal aan te vragen subsidiebedrag >€50.000 en maximaal €200.000).  
 
 
De bandbreedte wordt bepaald door het bij NWO aangevraagde subsidiebedrag. In elke bandbreedte moeten 
positief beoordeelde aanvragen gehonoreerd kunnen worden. Het beschikbare budget per bandbreedte wordt 
daarom bepaald naar rato van het cumulatieve aangevraagde budget van de in behandeling genomen aanvragen 
per bandbreedte tot een maximum van 50% van het totaalbudget. 

 Geldigheidsduur call for proposals  
De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 september 2020, om 14:00:00 CE(S)T. 
Deze call for proposals is geldig tot en met de datum waarop door de raad van bestuur van NWO het besluit over de 
aanvragen wordt genomen. 
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2 Doel 
De Nationale Wetenschapsagenda is tot stand gekomen dankzij een actieve inbreng van de hele Nederlandse 
samenleving. Het is dan ook van groot belang deze grote publieke betrokkenheid blijvend te voeden en te 
versterken. In een snel veranderende maatschappij ontstaan nieuwe mogelijkheden om dit te doen, maar zijn er 
ook tendensen merkbaar die de geloofwaardigheid en het belang van wetenschap ondermijnen. Waar de 
legitimiteit van wetenschappelijke inzichten om politieke en/of opportunistische reden en/of door onwetendheid 
op het spel komt te staan, verwordt wetenschap tot ‘ook maar een mening’. Dat is een potentieel gevaarlijke 
ontwikkeling. Vrijwel al het wetenschappelijk onderzoek kan immers oppervlakkig gezien worden als ondermijnend. 
Onderzoekers kijken naar de validiteit van wat we altijd al meenden te weten – klopt onze kennis nog? – en zijn niet 
aflatend op zoek naar nieuwe kennis. De NWA kan deze aanpak en benaderingswijze helpen uitdragen aan een 
breed publiek, zodat feiten beter van fabels gescheiden kunnen worden.  
Relevante en aansprekende wetenschapscommunicatie draagt in belangrijke mate bij aan omarming van 
wetenschap in het algemeen en onderzoeksresultaten in het bijzonder, naast maatschappelijke impact. Hoe beter 
het wetenschapscommunicatieveld erin slaagt het algemene publiek te bereiken en te interesseren voor wat de 
wetenschap Nederland brengt, des te groter de acceptatie zal zijn. Op veel plekken zijn er al uitstekende 
voorbeelden te vinden van geslaagde vormen van wetenschapscommunicatie. Het is nu zaak om met behulp van de 
inspanningen uit de NWA op nog veel meer plaatsen bestaande concepten aan te passen, te vernieuwen of te 
verrijken met een andere dan de traditionele aanpak. Dat maakt wetenschap nog toegankelijker voor een breed 
publiek, en brengt een betekenisvolle dialoog tussen wetenschap en publiek op gang. Deze grotere publieke 
betrokkenheid bij wetenschap zorgt vervolgens voor een bredere acceptatie bij het brede publiek.  

Het doel van de call ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ is om een divers palet van projecten te honoreren die de 
wetenschapscommunicatie in Nederland een nieuwe impuls kunnen geven. Het kan daarbij zowel gaan om nieuwe 
vormen, maar ook om bestaande middelen op een andere manier in te zetten, waardoor het een ander publiek 
bereikt of een ander licht werpt op hoe publiek een onderwerp bekijkt. Idealiter helpt het ook om nieuwe inzichten 
te verwerven over impact genereren bij een breder publiek dan de toch al in wetenschap geïnteresseerde 
doelgroepen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om het bereiken van een publiek dat niet vanzelfsprekend met 
wetenschap in aanraking komt, een publiek dat nog onvoldoende beeld heeft van wat wetenschap precies is en 
betekent voor de maatschappij.  

In het kader van programmalijn 4 binnen het NWA-programma wil deze call for proposals een impuls geven aan 
wetenschapscommunicatie, zodat wetenschapscommunicatie een grotere impact kan bereiken bij het grote 
publiek. Bovendien is het doel om in Nederland vernieuwende kennis op te bouwen over hoe een breder publiek 
betrokken kan worden bij de (resultaten van) wetenschap en hoe de maatschappelijke inbedding van wetenschap 
versterkt kan worden. Nog te vaak wordt wetenschapscommunicatie gezien als iets wat bijzaak is, iets wat naast 
het eigenlijke onderzoek moet worden gedaan.  

De doelstellingen vanuit Programmalijn 4 zijn: 

− De waarde en het belang van wetenschap aan de Nederlandse samenleving laten zien: 
o Het belang van wetenschap voor het welzijn en de welvaart van de Nederlandse maatschappij laten zien; 
o De samenleving helpen in het herkennen van feiten en fabels. Laten zien hoe wetenschap werkt en het 

vertrouwen in wetenschappelijke resultaten vergroten; 
− De interactie tussen wetenschap en samenleving intensiveren. 
 
Waarbij volgende uitgangspunten gelden: 

− Interactie met het brede publiek en het op gang brengen van dialoog; 
− Verbinden, betrekken van en samenwerken met het wetenschapscommunicatieveld. 
 
De resultaten en gegevens van de gehonoreerde projecten dienen overdraagbare kennis op te leveren, meer inzicht 
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te geven in wat werkt en wat niet, en zullen op deze manier ook een bijdrage leveren aan het versterken van 
onderzoek naar wetenschapscommunicatie zelf. Het vakgebied wetenschapscommunicatie kan hiermee dus naar 
een hoger niveau getild worden. 

Wetenschapscommunicatie in ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ 
Wetenschapscommunicatie komt in verschillende gedaantes tot uiting. Aan de ene kant is er een klassieke vorm 
van communicatie over (resultaten van) wetenschappelijke studies. Die wordt gegenereerd door universiteiten, 
academische ziekenhuizen, NWO en andere partijen uit de kennisketen. Deze vorm van wetenschapscommunicatie 
heeft vaak met profilering van de desbetreffende instantie te maken, met het bekendmaken van 
wetenschappelijke- en/of onderzoeksresultaten omdat er een maatschappelijk belang in gezien wordt (bijv. 
doorbraken op het gebied van geneesmiddelenonderzoek), en is dikwijls slechts voor een beperkt deel gericht op 
outreach: het populariseren van resultaten voor een breder publiek. Deze call richt zich dan ook niet op de klassieke 
vorm van wetenschapscommunicatie, maar nadrukkelijk op projecten gericht op outreach. 

Aan de andere kant is er de vorm van wetenschapscommunicatie die voor een belangrijk deel voor rekening komt 
van (wetenschaps)musea; hier gaat het voor een belangrijk deel om educatie van een (betrekkelijk) lekenpubliek. 
Het verder bouwen op deze kennis en methoden komt eveneens in aanmerking voor de call.  

Tot slot, is er nog een hybride vorm van communicatie, die in allerlei vormen tot uitdrukking kan komen. Hier gaat 
het om een breed (leken)publiek bereiken met gerichte acties, met een veelheid van redenen om dit te doen, zoals 
bijvoorbeeld de Nationale Molendag, maand van de Geschiedenis, Science Cafés, theatervoorstellingen over en met 
wetenschap. Aanvragers worden uitgenodigd voorstellen in te dienen die de impact van dit soort initiatieven voor 
een groter of ander publiek kan versterken of verbeteren. 

Buiten scope van ‘NWA Wetenschapscommunicatie’ 
Uitdrukkelijk buiten scope van de call vallen projecten waarbij het primaire doel is om reguliere vormen van 
communicatie te ondersteunen, zoals universiteiten dat bijvoorbeeld doen in het kader van studentenwerving en 
profilering van de eigen universiteit, inclusief zaken als arbeidsmarktcommunicatie, of projecten die in het kader 
staan van voortzetting van reguliere activiteiten, bijvoorbeeld het uitbreiden van een bestaande collectie. De call 
richt zich met name op projecten die vernieuwing zoeken. Lang beproefde concepten, zoals een tour langs 
verschillende theaters om wetenschap toegankelijk te maken, vallen dus buiten de scope van de call, tenzij er 
vernieuwende elementen aan zijn toegevoegd. 

Samenwerking en vernieuwing 
De Nationale Wetenschapsagenda richt zich op het verbinden van partijen. Door het samenbrengen van 
verschillende perspectieven ontstaan nieuwe inzichten die mogelijk tot nieuwe doorbraken kunnen leiden. 

Ook deze call for proposals vraagt samenwerking van verschillende partijen om samen rondom een thema of 
onderwerp tot een beter resultaat, een breder bereik, te komen. De call wil partijen die content maken aanzetten 
om zichzelf van binnenuit te vernieuwen, door elkaar te zoeken en te vinden in cross-overs tussen disciplines, 
tussen wetenschap en kunst, tussen inhoud en plezier en door echt vernieuwende sporen te onderzoeken. Het gaat 
dus om echt nieuwe dingen, om initiatieven op ongewone plekken en/of met ongebruikelijke toehoorders over de 
breedte van de NWA.  
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3 Richtlijnen voor aanvragers 

 Wie kan aanvragen 
3.1.1 Aanvragers 

Een aanvrager van een projectvoorstel moet(en) in dienst zijn (i.e. een bezoldigde aanstelling hebben) bij een 
organisatie uit een van onderstaande categorieën. Voor aanvrager(s) geldt dat hij/zij:  
− een dienstverband (aanstellingsduur) heeft bij een van de hieronder genoemde instellingen voor ten minste de 

looptijd van het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dit hoeft geen vaste aanstelling te zijn en het 
kan zowel gaan om een onderzoeksfunctie als een andersoortige aanstelling. 

− maximaal eenmaal als penvoerder op mag treden in deze ronde.  
 
Categorieën van organisaties: 
− Categorie A:  

o Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden; 
o Universitaire medische centra;  
o KNAW- en NWO-instituten; 
o Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 

onderzoek (WHW); 
o TO2-instellingen1 
o het Nederlands Kanker Instituut; 
o het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen; 
o de Dubble-bundellijn bij de ESRF te Grenoble; 
o NCB Naturalis; 
o Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL); 
o Prinses Máxima Centrum. 
o Rijkskennisinstellingen2 
 

− Categorie B:  
Organisatie waaraan een aanvrager is verbonden die niet vermeld is in categorie A, maar die voldoet aan  de 
onderstaande genoemde cumulatieve criteria: 

o is gevestigd in Nederland en 
o heeft een publieke taak en 
o is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek en 
o heeft geen winstoogmerk anders dan ten behoeve van het doen van verder onderzoek. 
 

− Categorie C:  
Voor aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea die lid zijn van de Museumvereniging3 maar die niet vallen 
onder Categorie A of B geldt het volgende. Deze aanvragers kunnen subsidie aanvragen op grond van artikel 53 van 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)4. Verder zijn alle overige relevante voorwaarden van de AGVV van 
toepassing op deze aanvragers. 
 
Aanvragers verbonden aan (wetenschaps)musea kunnen uitsluitend de als investeringssteun en/of exploitatiesteun 
in aanmerking komende kosten genoemd in de bijlage van deze call for proposals aanvragen ten behoeve van het 

                                                                    
1 Zie https://www.to2-federatie.nl/nl/to2federatie/Organisaties.htm voor de leden van de TO2 federatie.  
2 Zie hier voor de Rijkskennisinstellingen: https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/met-gepaste-afstand/faq#faq-item1 
3 https://www.museumvereniging.nl/home  
4 Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag 

met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187). 

https://www.to2-federatie.nl/nl/to2federatie/Organisaties.htm
https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/met-gepaste-afstand/faq#faq-item1
https://www.museumvereniging.nl/home
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project. Daarbij geldt dat slechts 80 % van het totaal van de in aanmerking komende projectkosten voor deze 
organisaties door NWO zal worden gesubsidieerd. 
 
Voor aanvragen ingediend namens (wetenschaps)musea geldt dat NWO bij indiening zal toetsen of de in de 
aanvraag opgevoerde projectkosten vallen onder de kosten omschreven in bijlage 1 bij deze call for proposals, en of 
is voldaan aan de overige vereisten van de AGVV. Indien dit niet het geval is, kan NWO de aanvraag niet in 
behandeling nemen. NWO verleent geen subsidie als het onvoldoende aannemelijk is dat de aanvraag aan alle 
definities en voorwaarden van de AGVV voldoet, of als subsidieverstrekking naar het oordeel van NWO leidt tot het 
verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.   
 
Let op: Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag dient getoetst te worden door NWO of een organisatie 
binnen de voorwaarden van categorie B valt. NWO stelt een formulier voor toetsing beschikbaar op de 
financieringspagina. De organisatie van de aanvrager levert daartoe uiterlijk 10 werkdagen voor de deadline van 
indiening per e-mail het ingevulde formulier en eventuele, benodigde documenten aan.  

 
Indien de toetsing door NWO van de aanvragers niet op voorhand plaats gevonden heeft, kan NWO de aanvraag 
niet in behandeling nemen. 

3.1.2 Consortium 
Afhankelijk van het aangevraagde subsidiebedrag worden er eisen gesteld aan aanwezigheid van 
consortiumpartners. Met uitzondering van de kleine projectvoorstellen (≤ €25.000) moet de aanvraag ondersteund 
worden door een actief betrokken consortium met voldoende kennis en kunde om de voorgestelde activiteiten uit 
te voeren. Dit betekent dat een consortium kan bestaan uit meerdere aanvrager(s) of een combinatie van 
aanvrager(s) en samenwerkingspartner(s). De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de samenstelling van 
het consortium: 
− Kleine projectvoorstellen (≤ €25.000) kunnen door één organisatie (de organisatie van de aanvrager) worden 

ingediend.  
− Middelgrote projectvoorstellen (> €25.000 en ≤ €50.000) worden door de penvoerder ingediend namens ten 

minste twee organisaties (waarvan minimaal één organisatie die mag optreden als aanvrager zoals genoemd in 
3.1.1). 

− Grote projectvoorstellen (>€50.000 en ≤ €200.000) worden door de penvoerder ingediend namens ten minste 
drie organisaties (waarvan minimaal één organisatie die mag optreden als aanvrager zoals genoemd in 3.1.1).   

− Namens elke organisatie (zowel de organisatie van een aanvrager als eventueel een samenwerkingspartner) zal 
tenminste één vertegenwoordiger deelnemen in het consortium.  

 
Als samenwerkingspartners kunnen worden aangemerkt:  
− Maatschappelijke stakeholders; i.e. vertegenwoordigers van een publieke of private organisatie (bijvoorbeeld: 

stichtingen, verenigingen, bedrijven, NGO’s, overheden), die niet onder 3.1.1 (aanvragers) genoemd wordt. 
Maatschappelijke stakeholder(s) kunnen door middel van inhuur het project mede uitvoeren. 

 
Indien een consortium bestaat uit meerdere organisaties die als aanvrager mogen optreden, dan dient het 
consortium één organisatie als penvoerder aan te wijzen. De penvoerder dient namens het consortium de aanvraag 
in en is het aanspreekpunt voor NWO. De penvoerder ontvangt de subsidie en is namens het consortium 
verantwoordelijk voor zowel de resultaten, als de financiële verantwoording. 

 Wat kan aangevraagd worden 
In deze call for proposals kan subsidie worden aangevraagd binnen drie verschillende bandbreedtes: 
− Voor kleine projecten kan maximaal €25.000 worden aangevraagd. 
− Voor middelgrote projecten kan >€25.000 en maximaal €50.000 worden aangevraagd.  
− Voor grote projecten kan >€50.000  en maximaal €200.000 worden aangevraagd.  
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Projectspecifieke kosten 
Uitsluitend projectspecifieke kosten komen voor subsidie in aanmerking. Deze zijn onder te verdelen in de volgende 
categorieën:  
i. Personele kosten 
ii. Materiële kosten 
 
Er is geen restrictie op de verdeling van het aangevraagde bedrag over deze twee categorieën, i.e. elke verdeling is 
toegestaan. Wel moet de besteding van het aangevraagde bedrag uitgesplitst worden in een realistische begroting 
met een toelichting die is toegespitst op het project. De begroting wordt als onderdeel van het projectplan 
beoordeeld (zie hoofdstuk 4.1).  
 
Aanvragers uit Categorie C (zie paragraaf 3.1.1) kunnen uitsluitend de als investeringssteun en/of exploitatiesteun 
in aanmerking komende kosten genoemd in de bijlage bij deze call aanvragen ten behoeve van het project. Daarbij 
geldt dat slechts 80 % van het totaal van de in aanmerking komende projectkosten door NWO zal worden 
gesubsidieerd. 

Ad i – Personele kosten 
Voor personele kosten gemaakt bij een organisatie genoemd onder 3.1.1 dient een keuze gemaakt te worden uit 
onderstaande tabel met uurtarieven (tabel 1, gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017). De keuze 
dient gebaseerd te worden op basis van de cao-inschaling van de betreffende (toekomstige) medewerker. In de 
aanvraag dient de penvoerder het gekozen tarief te verder te onderbouwen.  
 

Schaal       Tarief 
1  €25 
2  €29 
3  €31 
4  €37 
5  €38 
6  €41 
7  €45 
8  €49 
9  €56 
10  €61 
11  €69 
12  €80 
13  €90 
14  €100 
15  €109 
16  €119 

Tabel 1: overzicht met uurtarieven voor personele kosten. 
 

Het uurtarief van het aan te stellen personeel dient te zijn gebaseerd op een kostendekkend tarief en wordt 
berekend op basis van het gehanteerde standaard productief aantal uur van de organisatie. Het kostendekkend 
tarief omvat:   
− (gemiddeld) brutoloon behorende bij de functie van de medewerker die zal bijdragen aan het project (op basis 

van de cao-inschaling van de betreffende medewerker); 
− vakantiegeld en 13e maand (indien van toepassing in de geldende cao) naar rato van de inzet in FTE; 
− sociale lasten; 
− pensioenlasten; 

Ad ii – Materiële kosten 
Onder materiële kosten vallen alle kosten die er nodig zijn voor het ten uitvoer brengen van het project. Hieronder 
kunnen bijvoorbeeld de volgende kosten worden opgevoerd: 
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− Inkoop van materialen  
− Inhuur van derden voor het uitvoeren van diensten ten behoeve van het project. Ook maatschappelijke 

stakeholders kunnen worden ingehuurd voor het uitvoeren van diensten. 
− Reiskosten 

 Wanneer kan aangevraagd worden 
De deadline voor het indienen van aanvragen is 22 september 2020, om 14:00:00 CE(S)T. 
 
Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste 
één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de 
deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 
Let op: aanvragers in categorie B dienen eerder contact met NWO op te nemen (zie 3.1.1) 

 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. 

 Subsidievoorwaarden  

De NWO Subsidieregeling 2017 en het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 zijn van toepassing. 

Looptijd 
De maximale looptijd voor een project is twee jaar. De aanvrager(s) dient in zijn aanvraag de beoogde looptijd van 
het project duidelijk te beargumenteren. 

Wetenschappelijke integriteit 
Het onderzoek dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in 
overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals 
neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de 
aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van voornoemde 
normen bij een door NWO gefinancierd onderzoek, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te 
stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de 
gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: 
www.nwo.nl/integriteit. 

Open Access 
Als ondertekenaar van de Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003) 
zet NWO zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij 
toegankelijk te maken via internet (open access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse 
regering om al het publiek gefinancierde onderzoek open access te maken. Alle wetenschappelijke publicaties van 
onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit deze call for proposals dienen daarom 
onmiddellijk (op het moment van publicatie) open access beschikbaar te zijn. NWO accepteert daarbij verschillende 
routes:  
− publicatie in een open access tijdschrift,  
− deponeren van een versie van het artikel in een repository of  
− publicatie in een hybride tijdschrift waarover de VSNU overeenkomsten heeft gemaakt met uitgevers. Zie 

daarover www.openaccess.nl.  

http://www.nwo.nl/integriteit
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
http://www.openaccess.nl/
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Eventuele kosten voor publiceren in open access tijdschriften kunnen worden begroot in de projectbegroting. NWO 
vergoedt geen kosten voor publicaties in hybride tijdschriften. Deze voorwaarden geldt voor alle vormen van 
wetenschappelijke publicaties voortkomend uit deze call for proposals. Ook wetenschappelijke monografieën, 
edited volumes, proceedings en hoofdstukken. Voor een nadere toelichting op het open access beleid van NWO zie: 
www.nwo.nl/openscience. 

Verantwoording en afsluiting van het project 
De penvoerder is verantwoordelijk voor rapportages over het project. Voor de projecten gefinancierd in dit 
programma vraagt NWO geen tussentijds inhoudelijk en financiële rapportages op, maar er zullen bij afronding van 
deze projecten wel inhoudelijke en financiële eindrapportages worden opgevraagd.  

Algemene voorwaarden van de AGVV 
NWO verstrekt geen subsidie aan ondernemingen waartegen een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een 
eerder besluit van de Europese Commissie waarbij door Nederland toegekende steun onrechtmatig en 
onverenigbaar met de interne markt is verklaard, met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade 
veroorzaakt door bepaalde natuurrampen. Daarnaast verstrekt NWO geen subsidie aan ondernemingen in 
moeilijkheden zoals bedoeld in artikel 2, lid 18, van de AGVV.  
 
Cumulering van subsidies (of andere vormen van staatssteun) voor dezelfde – geheel of gedeeltelijk overlappende – 
in aanmerking komende kosten, mag er niet toe leiden dat de maximale steunintensiteit voor Steun voor cultuur en 
instandhouding van het erfgoed die krachtens artikel 4, aanhef en onder z, van de AGVV geldt, wordt overschreden. 
Indien reeds door een bestuursorgaan of door de Europese Commissie subsidie is verstrekt voor dezelfde – geheel 
of gedeeltelijk overlappende – in aanmerking komende kosten, dan zal NWO slechts een zodanig bedrag aan 
subsidie verstrekken dat het totale bedrag aan subsidie niet meer bedraagt dan het bedrag dat op basis van de 
AGVV mag worden verleend.   
 
Bij een aanvraag door een aanvrager uit categorie C (zie paragraaf 3.1.1) dient de verklaring Algemene 
Voorwaarden van de AGVV ingevuld en ondertekend te worden toegevoegd.  

 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 nieuwe aanvraag in te dienen.  
Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helpdesk, zie paragraaf 5.1.2. 

http://www.nwo.nl/openscience
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4 Beoordelingsprocedure 

 Procedure 

Planning 
 

22 september 2020 14.00.00 
CE(S)T 

Deadline indiening  

Eind september- oktober 2020 Ontvankelijkheidscontrole en opsturen van voorstellen naar 
beoordelingscommissie 

November 2020 Vergadering beoordelingscommissie 

December 2020 Besluit raad van bestuur 

NWO informeert de indieners over het besluit 

Uiterlijk  
drie maanden na 
honoreringsbesluit 

Uiterlijke startdatum projecten 

Ontvankelijkheid van de aanvragen 
De eerste stap in de beoordelingsprocedure is een toets of de aanvraag in behandeling genomen kan worden. 
Hiervoor worden de voorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze call for proposals toegepast. 
Voor alle bij de beoordeling en/of besluitneming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de Code 
Persoonlijke Belangen- van toepassing.  

Beoordeling van de aanvragen 
In de beoordelingsprocedure wordt één beoordelingscommissie betrokken. De beoordelingscommissie beoordeelt 
de aanvragen aan de hand van de beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.2). Leden van de beoordelingscommissie 
zullen ervaring en affiniteit hebben met wetenschapscommunicatie. Vanwege het bijzondere karakter van de call  
‘NWA Wetenschapscommunicatie’ wordt er in de beoordelingsprocedure geen gebruikt gemaakt van referenten.  

Besluitvorming 
De beoordelingscommissie legt in begin december 2020 het voorstel over toekenning of afwijzing ter 
besluitvorming aan de raad van bestuur van NWO voor. 
 
NWO voorziet alle uitgewerkte aanvragen van een kwalificatie. Deze kwalificatie wordt aan de aanvrager bekend 
gemaakt bij het besluit over al dan niet toekennen van financiering. Om voor financiering in aanmerking te kunnen 
komen, dient een aanvraag ten minste de kwalificatie excellent/zeer goed/goed te krijgen. 
Voor meer informatie over de kwalificaties zie: http://www.nwo.nl/kwalificaties. 

 

 

http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8Q6HU9
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 Criteria 
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende vier criteria: 
I. Vernieuwende wetenschapscommunicatie (30% weging) 
II. Expertise van aanvrager of consortium (30% weging) 
III. Effect en kennisdeling (20% weging) 
IV. Projectopzet (20% weging) 

De beoordelingscriteria worden hieronder op een aantal deelaspecten toegelicht. Voor een aantal deelaspecten is 
geput uit het Rathenau- rapport ‘Beoordelingsinstrument wetenschapscommunicatie’5: 
 
I. Vernieuwende wetenschapscommunicatie 

− het voorstel maakt aannemelijk dat het in een lacune voorziet en is duidelijk gepositioneerd ten opzichte van 
het bestaande aanbod.  

− het voorstel moet een activiteit op het gebied van wetenschapscommunicatie omschrijven die duidelijk 
vernieuwend is. De activiteit kan vernieuwend zijn op de volgende vlakken;  
o  de activiteit zelf is geheel nieuw 
o  de activiteit bedient nieuwe doelgroepen 
o  de activiteit streeft nieuwe doelstellingen 
o  de activiteit wordt uitgevoerd in nieuwe regio’s  
o  de activiteit heeft nieuwe uitvoering  

 
II. Expertise van aanvrager of consortium 

− het consortium past qua samenstelling bij de beoogde doelgroep en vorm van de activiteit. 
− het consortium omvat de benodigde expertise en competenties die noodzakelijk zijn voor het voorstel, zowel 

qua wetenschappelijke inhoud als qua hoe zij hun beoogde doelgroep bereiken. 
 

III. Effect en kennisdeling 

− het voorstel beschrijft duidelijk wat het te verwachten effect is van het project en hoe dit effect te meten of te 
evalueren is.  

− het voorstel beschrijft duidelijk hoe tijdens en na het project zal worden geëvalueerd en gereflecteerd en hoe 
eventueel zal worden bijgestuurd. 

− het voorstel beschrijft duidelijk hoe tijdens en na het project kennis en ervaringen worden gedeeld en ingebed 
in reguliere activiteiten.  

 
IV. Projectopzet 

− het voorstel heeft een opzet/vorm waardoor het voorgestelde idee kan worden uitgevoerd  
− de voorgestelde projectbegroting is realistisch en ondersteunt de opzet van het project 
− de doelen van het voorstel zijn duidelijk beschreven en SMART geformuleerd. 
− het voorstel beschrijft duidelijk en overtuigend de beoogde doelgroep, hoe de activiteit aansluit in een 

behoefte of vraag van deze doelgroep en hoe de doelgroep betrokken wordt. 
 

                                                                    
5 Zie https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-03/200303%20Rapport_Beoordelingsinstrument_Wetenschapscommunicatie.pdf 

https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-03/200303%20Rapport_Beoordelingsinstrument_Wetenschapscommunicatie.pdf
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5 Contact en overige informatie 

 Contact 
5.1.1 Inhoudelijke vragen 

Voor inhoudelijke vragen over deze call for proposals neemt u contact op met:  
 
Anne van der Ham MSc. 
nwa-wecom@nwo.nl  
Telefoon: 030-6001316 

5.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagsysteem ISAAC 
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 +31 (0)20 346 71 79. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via 
isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie. 
 

mailto:nwa-wecom@nwo.nl
mailto:isaac.helpdesk@nwo.nl
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6 Bijlage: in aanmerking komende kosten aanvragers categorie 
C 
Gelet op artikel 53, lid 4 en lid 5, van de AGVV en het doel van deze call komen de volgende kosten in aanmerking 
voor subsidie: 
 
Artikel 53 
Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed 
 
(…) 
4.   Wat investeringssteun betreft, zijn de in aanmerking komende kosten de kosten voor investeringen in materiële 
en immateriële activa, met inbegrip van: 
a) kosten voor de bouw, modernisering, verwerving, instandhouding of verbetering van infrastructuur, indien 
jaarlijks ten minste 80 % van de tijd- of ruimtecapaciteit voor culturele doeleinden wordt gebruikt; 
b) kosten voor de verwerving, met inbegrip van huur, eigendomsoverdracht of fysieke verplaatsing van cultureel 
erfgoed; 
c) kosten voor bescherming, instandhouding, restauratie en herstel van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, 
met inbegrip van bijkomende kosten voor de opslag onder geschikte omstandigheden, speciale uitrusting, 
materialen en de kosten voor documentatie, onderzoek, digitalisering en publicatie; 
d) kosten om cultureel erfgoed beter toegankelijk te maken voor het publiek, met inbegrip van kosten voor 
digitalisering en andere nieuwe technologieën, kosten om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met 
speciale behoeften (met name hellingbanen en liften voor mensen met een handicap, aanduidingen in braille en 
voel- en tastobjecten in musea) en kosten om de culturele diversiteit ten aanzien van presentaties, programma's en 
bezoekers te bevorderen;  
e) kosten voor culturele projecten en activiteiten, samenwerkings- en uitwisselingsprogramma's en -beurzen, met 
inbegrip van kosten voor selectieprocedures, promotiekosten en kosten die rechtstreeks uit het project 
voortvloeien. 
 
5.   Wat exploitatiesteun betreft, zijn de in aanmerking komende kosten de volgende: 
a) de kosten van de culturele instelling of erfgoedlocatie in verband met vaste of tijdelijke activiteiten, waaronder 
tentoonstellingen, uitvoeringen en evenementen en vergelijkbare culturele activiteiten die plaatsvinden in het 
kader van hun normale activiteiten; 
b) kosten van culturele en artistieke educatie en van de bewustmaking van het belang van de bescherming en 
bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen via educatieve programma's en bewustmakingscampagnes voor 
het grote publiek, onder meer door middel van nieuwe technologieën; 
c) kosten om de locaties en activiteiten van culturele instellingen of erfgoedlocaties beter toegankelijk te maken 
voor het publiek, met inbegrip van kosten voor digitalisering en het gebruik van nieuwe technologieën, alsmede 
kosten om de toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een handicap; 
d) exploitatiekosten die rechtstreeks verband houden met het culturele project of de culturele activiteit, zoals het 
huren of leasen van vastgoed en culturele locaties, reiskosten, materialen en leveranties die rechtstreeks verband 
houden met het culturele project of de culturele activiteit, architectonische structuren voor tentoonstellingen en 
podia, de ontlening, huur en afschrijving van werktuigen, software en uitrusting, kosten voor toegangsrechten tot 
auteursrechtelijk beschermde werken en andere verwante door intellectuele-eigendomsrechten beschermde 
content, promotiekosten en kosten die rechtstreeks voortvloeien uit het project of de activiteit. Afschrijvingslasten 
en financieringskosten komen alleen in aanmerking indien deze niet werden gedekt door investeringssteun; 
e) kosten voor personeel dat werkt voor de culturele instelling, de erfgoedlocatie of een project; 
f) kosten voor advies- en ondersteuningsdiensten geleverd door externe consultants en dienstverrichters, die 
rechtstreeks voortvloeien uit het project. 
 
 



 

 

   

 

Uitgave: juli 2020  

 

Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek 

 

Bezoekadres: 

Locatie Den Haag 

Laan van Nieuw Oost-Indië 300 

2593 CE Den Haag 

 

Locatie Utrecht 

Winthontlaan 2 

3526 KV Utrecht 

 

www.nwo.nl 

 

juli 2020  

 

 

http://www.nwo.nl/
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