Nationale voorwaarden Nederlandse deelname in onderzoeksprojecten van het
ERA-net Core Organic Cofund
In het kader van Europese samenwerking in onderzoek roepen lidstaten en
regio’s die verenigd zijn in het ERA-net Core Organic Cofund geinteresseerde
partijen op voorstellen in te dienen (de ‘call’) voor onderzoekprojecten ten
behoeve van de biologische landbouw en voeding.

1. Inleiding
Het Ministerie van Economische Zaken (‘EZ’) heeft 463.000 euro (incl. BTW) ter
beschikking gesteld voor het financieren van onderzoek van Nederlandse partijen die
meedoen in de transnationale consortia die voorstellen indienen. De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (‘NWO’) heeft voor datzelfde doel 500.000
euro (incl. BTW) ter beschikking gesteld. Met een aanvullende bijdrage van de Europese Unie

kan er in totaal voor ruim 1 miljoen euro Nederlands onderzoek voor de biologische landbouw en
voeding worden uitgevoerd.
De voorwaarden voor financiering door EZ, respectievelijk NWO, verschillen. Om ervoor
te zorgen dat in het ERA-net het totale Nederlandse budget zo maximaal mogelijk wordt
benut, is het van belang dat universiteiten, NWO/KNAW-onderzoeksinstituten en andere
partijen zoveel mogelijk samen aanvragen indienen. De volgende nationale
uitgangspunten zijn van toepassing:
-

Universiteiten en NWO- en KNAW onderzoeksinstituten vragen financiering aan onder
de NWO-voorwaarden.
Voor deze specifieke call kunnen TO2 en HBO-instituten financiering aanvragen onder
de NWO-voorwaarden of de EZ-voorwaarden.
Alle partijen, met uitzondering van universiteiten en NWO- en KNAW
onderzoeksinstituten, kunnen financiering aanvragen onder de EZ-voorwaarden.
Het EZ-deel van de financiering van Nederlandse partijen mag maximaal 50% van het
Nederlandse deel van de totale projectaanvraag bedragen.
De maximale NWO-financiering per project is 250.000 euro.
Voor Nederlandse aanvragers geldt dat het onderzoek moet vallen binnen de thema’s
1, 3 of 4. Thema 2 is uitgesloten van financiering vanuit Nederland.
In thema 1 financiert Nederland geen onderzoek naar olijventeelt.
In thema 3 financiert Nederland geen onderzoek naar kalkoenen en eenden.

2. NWO-voorwaarden
Gedetailleerde subsidievoorwaarden voor deze Cofund Core Organic call zijn beschikbaar
via de NWO-website
Universiteiten en NWO- en KNAW onderzoeksinstituten kunnen financiering aanvragen in
onder de NWO-voorwaarden. Voor deze specifieke call kunnen ook TO2 en HBO-instituten
financiering aanvragen onder NWO voorwaarden.
Het bevoegd bestuur van NWO neemt een besluit over de te honoreren Nederlandse
voorstellen. Deze beslissing zal zijn gebaseerd op de ranking welke door het ERA-net
Core Organic wordt vastgesteld.
Wie kan aanvragen
Financiering kan worden aangevraagd door hoogleraren, universitair (hoofd)docenten of
onderzoekers die in dienst zijn bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend
onderzoeksinstituut (cf. Open Programma NWO-ALW). Voor deze specifieke call komen
ook TO2- en HBO-instituten in aanmerking voor financiering.
Specifieke condities:
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-

-

Aanvragers dienen gepromoveerd en/of hoogleraar te zijn.
Aanvragers dienen een bezoldigd dienstverband te hebben voor tenminste de
looptijd van het aanvraagproces en het onderzoek waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
Medewerkers met een 0-aanstelling of met een aanstelling als onbetaalde
gastmedewerker kunnen géén aanvraag indienen.
Aanvragers mogen niet voor zichzelf een positie aanvragen (indien nodig zijn
senior onderzoekers van TO2 of HBO instituten van deze beperking uitgezonderd).

TO2 instituten zijn gedefinieerd als TNO, Wageningen Research (onderzoeksinstituten
van Wageningen UR, voorheen DLO), het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
(NLR), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Deltares en Maritiem Research
Instituut Nederland (MARIN). HBO-instituten zijn gedefinieerd als door de overheid
bekostigde hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de ‘Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek ’ (WHW).
De Nederlandse hoofdaanvrager (persoon) dient een aanvraag in voor een deelonderzoek
binnen één integraal en coherent onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een een
internationaal consortium. Deze Nederlandse aanvrager kan voor maximaal één
deelproject (onderdeel van dat totale project) financiering aanvragen in deze call.
Wat kan aangevraagd worden?
U kunt financiering aanvragen voor de kosten van het onderzoek, zoals aanstelling van
personeel (post-doc/senior wetenschappelijk medewerker) en materiële voorzieningen
(verbruiksgoederen, reiskosten e.d.) en veldwerk. Licht elke kostensoort apart toe in uw
aanvraag.
De maximale projectduur is 36 maanden.
Personele kosten
Voor de salariskosten is het VSNU-contract 'Akkoord bekostiging wetenschappelijk
onderzoek' van toepassing. Voor het Nederlandse deelproject kan uitsluitend subsidie
worden aangevraagd voor een postdoc of senior onderzoeker (maximaal 3 jaar full time,
per 1 juli 2016: 212.117 euro). Dit bedrag is inclusief een benchfee van 5.000 euro voor
persoonsgebonden kosten ten behoeve van het onderzoek van de post-doc/ senior
onderzoeker (o.a. publicatiekosten, congresbezoek).
Materiele en netwerkkosten
De materiële kosten (verbruiksgoederen, reiskosten en veldwerkkosten) en
netwerkkosten (consortiumbijeenkomsten, reiskosten, communicatie) samen mogen voor
de gehele subsidieperiode maximaal 20% (met een maximum van 50.000 euro) van de
totale subsidie bedragen.
Niet te financieren kosten
U kunt geen financiering aanvragen voor vaste stafmedewerkers (m.u.v. senior
wetenschappelijk medewerkers bij TO2 of HBO), studentassistenten, analisten of
technici, 'overhead', algemene laboratoriumuitrusting en kosten voor onderhoud,
verzekeringen, congresbezoek en publicatie. Ook sub-contracting komt niet in
aanmerking voor financiering.
Voor de aard van de bedragen die u moet invullen bij de projectaanvraag betekent
bovenstaande informatie het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Person months (Months)
Person cost (1000 €)
Travel & subsistence (1000 €)
Consumables (1000 €)
Equipment (1000 €)

Gefinancierd cf. NWO tarieven
Niet gefinancierd
Gefinancierd, mits gespecificeerd
Gefinancierd, mits gespecificeerd
Gefinancierd, mits gespecificeerd
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6. Subcontracting (1000 €)
7. Other costs (1000 €)
8. Indirect costs (1000 €)

Niet gefinancierd
Niet gefinancierd
Niet gefinancierd

3. EZ-voorwaarden
Geïnteresseerde partijen, uitgezonderd universiteiten en NWO- en KNAW
onderzoeksinstituten, kunnen onder EZ voorwaarden financiering aanvragen , indien ze
voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De Arvodi voorwaarden van 2016. (Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van diensten 2016)
- Alle totaalbedragen dienen altijd inclusief BTW opgegeven te worden.
- Private partijen, inclusief ondernemingen, kunnen ook voorstellen indienen, maar of
ze werkelijk mogen deelnemen kan afhangen van de uitkomst van een controle op
staatssteun.
- Het ministerie van EZ financiert de volgende categorieën in het financiële overzicht
dat u moet invullen.
1. Person months (Months)
2. Person cost (1000 €)

3. Travel & subsistence (1000 €)
4. Consumables (1000 €)
5. Equipment (1000 €)

6. Subcontracting (1000 €)

7. Other costs (1000 €)
8. Indirect costs (1000 €)

Niet gefinancierd
only with an explicit specification of person months
(or days, or hours) times the cost rate for that
category specialist.
Gefinancierd, mits gespecificeerd
Gefinancierd, mits gespecificeerd
depending on a proportional write-off
(amortization) for the period the equipment is used
within the project. Usually we apply a standard
maximum amortization period of five years.
only with an explicit specification of person months
(or days, or hours) times the cost rate for that
category specialist.
Gefinancierd, mits gespecifieerd
Niet gefinancierd

4. Specifieke ERA-net Core Organic voorwaarden
- De beoordelingsprocedure wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ERAnet Core Organic. Meer informatie is te vinden op de website van Core Organic.
- Alleen het integrale voorstel kan door het consortium van Europese partners
uitsluitend worden ingediend bij het call-secretariaat van Core Org via de online
(www.eracall.eu), volgens de instructies op de website van Core Organic en gebruik
makend van het door Core Organic beschikbaar gestelde formulier.
- Alle projectpartners moeten zich registreren op de call website en hun gegevens
invoeren. Op de call website staat de procedure.
- De criteria waarmee de voorstellen worden beoordeeld zijn beschikbaar in de calldocumenten op de website van Core Organic.

5. Nationale contactpunten
Mw. M. Blom, Bionext (in opdracht van het ministerie van EZ)
e-mail: blom@bionext.nl
Dhr. M. Los, NWO voor vragen die over het NWO-deel van de projectaanvraag gaan.
e-mail: m.los@nwo.nl
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