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1. The NWA History
› 2015: 12000 questions -> 140 

clustered questions -> 16+9 
routes

› 2016: Portfolio for Research 
and Innovation -> Investment 
Agenda

› 2017: 
 20 million for 8 routes (“startimpuls”)
 Seed money for 17 routes

Website for up to date 
information:
https://wetenschapsagenda.nl/
?lang=en 

Presenter
Presentation Notes
Letter to Parliament: Detailed description of investments in science and research, Ministry of Eduction, Culture and Science (OCW)1 De middelen voor de Nationale Wetenschapsagenda komen deels uit de middelen voor fundamenteel onderzoek (€ 60 mln in 2018; € 90 mln in 2019 en € 105 mln vanaf 2020) en deels uit de OCW-middelen voor toegepast onderzoek (€ 10 mln in 2018; € 18 mln in 2019 en € 25 mln vanaf 2020). De OCW-middelen voor toegepast onderzoek worden bij de Nationale Wetenschapsagenda ingezet om de gehele publieke kennisketen te betrekken. 2 De middelen voor digitale infrastructuur komen in 2018 en 2019 uit de incidentele middelen voor onderzoeksinfrastructuur en vanaf 2020 uit de middelen voor fundamenteel onderzoek. 3 De middelen voor praktijkgericht onderzoek komen uit de OCW-middelen voor toegepast onderzoek. 4 Om het kasritme te optimaliseren wordt € 10 mln verschoven van 2018 naar 2019. 

https://wetenschapsagenda.nl/?lang=en
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2. Investment NWA 2018

Presenter
Presentation Notes
Letter to Parliament: Detailed description of investments in science and research, Ministry of Eduction, Culture and Science (OCW)  30 november 2017 en maart 20181 De middelen voor de Nationale Wetenschapsagenda komen deels uit de middelen voor fundamenteel onderzoek (€ 60 mln in 2018; € 90 mln in 2019 en € 105 mln vanaf 2020) en deels uit de OCW-middelen voor toegepast onderzoek (€ 10 mln in 2018; € 18 mln in 2019 en € 25 mln vanaf 2020). De OCW-middelen voor toegepast onderzoek worden bij de Nationale Wetenschapsagenda ingezet om de gehele publieke kennisketen te betrekken. 2 De middelen voor digitale infrastructuur komen in 2018 en 2019 uit de incidentele middelen voor onderzoeksinfrastructuur en vanaf 2020 uit de middelen voor fundamenteel onderzoek. 3 De middelen voor praktijkgericht onderzoek komen uit de OCW-middelen voor toegepast onderzoek. 4 Om het kasritme te optimaliseren wordt € 10 mln verschoven van 2018 naar 2019. 
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3. The NWA call

› Intended for 
 Large, interdisciplinary consortia with a lifetime of several years 
 For scientific breakthroughs with respect to societal challenges (based on 

powerfully formulated key task)
 With involvement of the entire knowledge chain (connecting fundamental and 

applied research)

› NWO call: 
 3 project sizes (500k€-2M€) (2M€-5M) (5M€-10M€)
 10% co-financing required by non-receiving partners 
 Evaluation criteria: quality of research proposal; quality of consortium; potential

scientific and/or societal breakthroughs
 Timing: deadline pre-proposals 11/9/2018 
 Extra instrument: matchmaking events to build new consortia (10 k€)
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4. The NWA call

Where are we at:
 330 pre-proposals submitted for a budget of M€ 998 -> extension 

deadline
 Many not fitting with NWA criteria (learning experience)
 Week 50: outcome  selection process pre-proposals (about 50 

approval by Programme Committee)
 Full proposals deadline: 31-1-2019
 Week 12, 2019: rebuttal phase 
 End of May 2019, decision (intention to award ± 20 proposals)

Next round: call still to be published January 2019
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NWA Programme Committee

›  prof. dr. Stan Gielen (voorzitter), voorzitter Raad van Bestuur NWO 
›  prof. dr. Jet Bussemaker, hoogleraar LUMC 
›  prof. dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar Universiteit Utrecht 
›  prof. dr. Wim van den Doel, voorzitter NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen 

en hoogleraar Universiteit Leiden 
›  prof. dr. Chantal Kemner, bestuurslid NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen 

en hoogleraar Universiteit Utrecht 
›  prof. dr. Bart Fauser, lid Raad van Bestuur ZonMW en hoogleraar UMC Utrecht 
›  prof. mr. Huib de Jong, voorzitter College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam 
›  prof. dr. ir. Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer TNO 
›  dr. ir. Katrien van Laere, Vice President Research & Innovation, Danone Nutricia Early 

Life Nutrition 
›  prof. dr. Niek Lopes Cardozo, waarnemend voorzitter NWO-domein Exacte en 

Natuurwetenschappen en hoogleraar TU Eindhoven 
›  dr. Miriam Luizink, directeur Roessingh R&D 
›  prof. dr. Huib Pols, lid Raad van Bestuur ZonMW en oud-rector Erasmus Universiteit 
›  prof. dr. ir. Jaap Schouten, voorzitter NWO-domein Toegepaste en Technische 

Wetenschappen en hoogleraar TU Eindhoven 
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5. The NWA call and UG

UG participated in several proposals (information from FFO’s)
- Aletta Jacobs School of Public Health (FEB & Flaw)
- FSE: Origins, Smart Industry, Solar Cells (in total 8)
- BSS: 4 proposals, 1 Sociology as coordinator 
- FSS: 1 as coordinator   
- FLaw: 2 more next to AJSPH
- FEB: 1 more next to AJSPH 

Check with your FFO for information, feedback !! 
(see My University, Infonet: Work and Career/Talent 
Development/Talent Development Team

https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/talent-development/
https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/werk-en-carriere/talent-development/the-talent-development-team/
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Thank you! 

Contact

Email K.J. Ganzeveld@rug.nl

Strategy Department for Education & Research
Https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/bvdu/sz/osk/
for information on what we do.

https://myuniversity.rug.nl/infonet/medewerkers/organisatie/bvdu/sz/osk/
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