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Let op: deze subsidieoproep kent wijzigingen ten opzichte van de subsidieronde Off Road 2021 
 
De versie is geactualiseerd op 19 oktober 2022 in verband een foutieve link naar de bijlage 
‘Onderzoeksprogramma Dementie’. Deze link verwees naar een bijlage van het eerder afgeronde 
programma Memorabel, maar is inmiddels aangepast naar een versie vanuit het 
Onderzoeksprogramma Dementie. 
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1 Doel subsidieoproep 
Doel van deze subsidie is om jonge (bio)medische- en gezondheidsonderzoekers uit te dagen om 
nieuwe inzichten en onverwachte doorbraken in medisch en/of gezondheidsonderzoek te 
bewerkstelligen. De focus ligt op het ontwikkelen van een innovatief idee tot een proof of concept. Dit 
betekent dat, terwijl het ontwikkelde idee een lange termijn karakter heeft, het project gericht is op het 
testen van de hypothese achter het concept/idee. We verwachten dat enkele van deze experimentele 
onderzoeken resulteren in baanbrekende ontdekkingen en accepteren dat dit voor een deel van de  
Off Road-projecten niet zal gelden, (‘High Risk- High Gain’ projecten). 
 
De aanvragen hebben een hoog risicoprofiel en liggen niet op de gebaande paden van onderzoek. 
Projectvoorstellen beschrijven een onconventionele onderzoeksrichting in een opstartfase. Leidend in 
de beoordeling zijn de ideeën, niet zozeer het cv van de onderzoeker. 
Projecten zijn fundamenteel van aard en zitten aan het begin van de kennisketen. De nadruk ligt op 
het uitwerken van het idee en de uitkomst kan hierbij negatief zijn. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Veni-, Vidi- en Vici-onderzoek zijn de verwachtingen ten aanzien van resultaten en publicaties 
beperkter. De criteria voor indiening zijn ook minder uitgebreid. Het gaat om een kleinere subsidie 
voor een korte periode.  
 
Extra budget vanuit het ZonMw-programma Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) voor 
dementieprojecten 
Het programma OPD stelt extra budget beschikbaar voor aanvragen die zich richten op het onderwerp 
dementie. Het gaat om extra budget dus indien er meerdere aanvragen binnen de honoreringsmarge 
vallen, kunnen er in principe twee aanvragen gehonoreerd worden vanuit het budget van OPD en de 
rest vanuit het budget van Off Road.  
 
Om in aanmerking te komen voor dit extra budget dient een aanvraag zich te richten op de thema’s  
van één of meerdere werkpakketten van het programma. Daarnaast dient rekening gehouden te 
worden met mogelijke aansluiting bij de consortia gehonoreerd binnen het programma, waaronder het 
(nog te vormen) coördinerend consortium binnen OPD. Dit consortium focust op generieke thema’s en 
streeft onder andere een landelijk netwerk van AIO’s en fellows na. Voor meer specifieke informatie 
zie het document ‘Onderzoeksprogramma Dementie’ en de OPD programmatekst. 
 
 
2 Randvoorwaarden  
 
2.1 Wie kunnen er aanspraak maken op subsidie? 

• De promotiedatum, zoals vermeld op de bul, van de aanvrager bevindt zich in het tijdvak 1 
september 2016 – 31 december 2020 (2 tot 6 jaar na promotie).  

• Aangepaste extensieregeling: Aanvragers die aan de onderstaande criteria en gebeurtenissen 
voldoen krijgen de gelegenheid alsnog een aanvraag in te dienen in deze ronde.  
Het gaat hier om aanvragers, rekening houdend met de basisregel - 2 tot 6 jaar na de 
promotiedatum, die niet in de gelegenheid waren om in te dienen binnen de deadline periode 
van een eerdere Off Road ronde door één of meerdere van de volgende gebeurtenissen: 
zwangerschap, ouderschap, zorgtaken, langdurige ziekte of klinische opleiding.  

 
Deadline periodes van Off Road rondes: 

Off Road Call open op: Deadline:  
Ronde 2015 3 december 2015 4 februari 2016 
Ronde 2016 6 oktober 2016 13 december 2016 
Ronde 2018 30 januari 2018 3 april 2018 
Ronde 2019 15 april 2019 18 juni 2019 
Ronde 2020 29 september 2020 01 december 2020 
Ronde 2021 28 september 2021 30 november 2021 

   
Wilt u van deze regeling gebruik maken, stuur dan uw verzoek met daarin uw motivatie uiterlijk 
één week vóór de deadline van de ronde naar offroad@zonmw.nl. U kunt uw aanvraag pas 
indienen als uw verzoek is ingewilligd. 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2022/bijlage_extra_voorwaarden_OPD_werkpakketten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2022/bijlage_extra_voorwaarden_OPD_werkpakketten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2022/bijlage_extra_voorwaarden_OPD_werkpakketten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/GGz/Programmatekst_Dementie_-_Definitief_webversie_metkaft.pdf
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• De aanvrager, tevens projectleider/penvoerder, mag maar éénmaal een aanvraag binnen 
deze Off Road subsidieronde indienen. 

• De aanvrager is aangesloten bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie volgens het EU 
staatssteunrecht. Medewerkers van andere onderzoeksinstituten kunnen slechts als 
aanvrager een aanvraag indienen wanneer naar het oordeel van ZonMw tenminste aan de 
volgende cumulatieve voorwaarden voor de rechtspersoon wordt voldaan: 

 is gevestigd in Nederland. 
 is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek. 
 heeft een publieke taak. 
 ontvangt minimaal 50% publieke financiering. 
 heeft geen winstoogmerk. 
 de aanvragers hebben vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke 

literatuur. 
• Gehonoreerde aanvragers uit een vorige Off Road subsidieronde zijn uitgesloten van 

deelname.  
• Een doorlopend contract is niet noodzakelijk; aanvragers aan het einde van hun huidige 

contract kunnen indienen; het Nederlandse instituut waar het onderzoek zal worden 
uitgevoerd moet wel worden opgegeven. 

 
2.2 Welk bedrag kunt u aanvragen? 
Voor aanvragen vallend onder (het open programma) Off Road kan er bij ZonMw, met een looptijd van 
minimaal 12 tot maximaal 18 maanden, maximaal €100.000 worden aangevraagd. Voor deze 
ronde is vanuit het open programma Off Road in totaal €2.000.000 beschikbaar (voor maximaal 20 
projecten) en vanuit het programma OPD is in totaal €200.000 beschikbaar (voor maximaal 2 
projecten) (zie ‘Extra budget vanuit het ZonMw-programma Onderzoeksprogramma Dementie voor 
dementieprojecten’).  
 

• Het budget kan worden gebruikt voor (deel)financiering van de aanstelling van de aanvrager 
en materiële kosten. 

• Een maximum van 30% van het bij ZonMw aangevraagd budget, mag worden ingezet voor 
ondersteunend personeel (MBO/HBO). Het aanstellen van wetenschappelijk personeel 
(bijvoorbeeld promovendi en/of postdoc) is niet toegestaan. 

• Matching is toegestaan, maar niet verplicht en levert geen voordeel op in de beoordeling. 
Indien het salaris van de aanvrager niet ten laste komt van het aangevraagde budget, dan 
wordt die bijdrage als matching beschouwd. 

• De aanvrager dient minimaal 0,2 fte aan dit project te besteden. Indien de aanstelling niet ten 
laste hoeft te komen van dit project dient u hiervoor (bij een eventuele honorering) een 
verklaring van uw instelling aan te leveren. Geef dit duidelijk aan in het financiële plan. 
Meer informatie over de toegestane budgetten voor personeel (NFU/VSNU) vindt u hier. 

• ZonMw biedt projectleiders de mogelijkheid om Open Acces publicatiekosten op te nemen in 
de projectbegroting indien dit volgens de volledig gouden route is en tot een maximum 
vergoeding van €5000. In de begroting neemt u ‘Open Access’ als aparte budgetregel op. Zie 
voor meer informatie over Open Access hoofdstuk 3.1 en de ZonMw-webpagina Open 
Access. 

 
2.3 Waar moet het voorstel aan voldoen? 

• Onderzoeksterrein: 
Het betreft baanbrekend onconventioneel onderzoek en is potentieel risicovol. Daardoor kan 
het wel een grote doorbraak op dat onderzoeksterrein in gang zetten. Het onderzoek betreft 
één of meerdere van de volgende onderzoeksterreinen: (bio)medische- of 
gezondheids(zorg)wetenschappen. 
 

• Out of the box:  
Duidelijke motivering waarom dit project als buiten de gebaande paden kan worden 
geclassificeerd, wat maakt dit onderzoeksvoorstel ‘out of the box’.   
 
 
 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science/open-access/
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NIET out-of-the-box is onderzoek dat: 
‒ een continuering is binnen bestaande onderzoekslijn 
‒ een bewezen therapie/techniek op een nieuw doch verwant probleem toepast 
‒ in lijn is met bestaande modellen 
‒ niet echt een nieuwe invalshoek heeft 
‒ herhaalt wat anderen hebben gedaan in een niet dezelfde maar soortgelijke 

setting 
‒ Kan geen RCT zijn qua tijd, geld en vernieuwing in het vakgebied 

 
• Plan van aanpak:  

‘Pilot data’ kunnen het idee versterken maar zijn geen vereiste. Belangrijk is dat op een 
heldere manier wordt onderbouwd wat de aanleiding tot het idee is en hoe de onderzoeker 
zijn/haar idee of hypothese denkt te gaan bewijzen. 
 

• Beknopt cv:  
Het cv betreft alleen een korte motivering waarin de onderzoeker kan onderbouwen waarom 
hij/zij de juiste persoon is om dit onderzoek uit te voeren. Er mag geen publicatielijst worden 
ingediend, maar verwijzingen naar artikelen om de motivering te ondersteunen, zijn 
toegestaan. 
 

• Impactstrategie:  
Er wordt in deze ‘high risk - high gain’ projecten ook aandacht gevraagd voor de potentiële 
opbrengsten en bijvangst van het project, de kennisbenutting en doorontwikkeling met/door 
derden. Indien dit project succesvol is, hoe denkt de onderzoeker hier dan een vervolg aan te 
geven in samenwerkingen, binnen academie en erbuiten met stakeholders en/of (eind-) 
gebruikers; zie bijlage Impactstrategie Handreiking. 
 

• Dierexperimenteel onderzoek:  
Indien de aanvraag dierexperimenteel onderzoek betreft, dan is het gebruik van de ARRIVE 
guideline verplicht. Een duidelijke onderbouwing van het gebruik van deze richtlijn behoort in 
het plan van aanpak te worden opgenomen.  
De ARRIVE guideline is in principe bedoeld als richtlijn voor publicaties, maar kan ook worden 
gebruikt als richtlijn waar goed dierexperimenteel onderzoek aan zou behoren te voldoen 
(bijvoorbeeld, randomiseren, blindering, goede statische- en methodologische onderbouwing 
etc.). Deze richtlijn is te vinden op de website Equator Network.  
Kijk hierbij ook op de websites van Experimental design assistent (EDA) en PREPARE.  
 
Let op!  
Bij eventuele honorering is registratie van de opzet van uw proefdieronderzoek bij Preclinical 
Trials verplicht. Het registratienummer (bewijs van registratie) zal in het eindverslag worden 
opgevraagd.  
 

• Reporting guidelines:  
Om de transparantie en kwaliteit van (bio)medische- of gezondheidsonderzoek te verbeteren, 
verwacht ZonMw dat de onderzoeker de relevante suggesties uit de verschillende 
beschikbare reporting guidelines binnen zijn/haar onderzoeksplan, onderzoek en publicaties 
gebruikt. Beschrijf kort in het plan van aanpak, welke richtlijn(en) is/zijn gebruikt en waarom.  
Op de website Equator Network zijn de beschikbare richtlijnen te vinden. 

 
2.4 Voorwaarden die in het proces van subsidieverstrekking van toepassing 

zijn 
 
Wijziging Algemene subsidiebepalingen ZonMw 
De Algemene subsidiebepalingen ZonMw 2013, zijn per 1 april 2022 gewijzigd. De wijzigingen hebben 
met name betrekking op artikel 25 subsidievaststelling en artikel 26 verantwoording. Meer informatie 
over de wijziging van de subsidiebepalingen kunt u nalezen op de ZonMw website.  
 
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2021/Bijlage_Impactstrategie_Handreiking.pdf
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
http://www.equator-network.org/
https://eda.nc3rs.org.uk/
https://norecopa.no/prepare/prepare-checklist
https://www.preclinicaltrials.eu/
https://www.preclinicaltrials.eu/
http://www.equator-network.org/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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3 Beoordelingscriteria 
 
De brede commissie (circa 30-40 personen) is samengesteld vanuit diverse wetenschappelijke 
expertises. Let op dat uw aanvraag voor een brede groep van experts begrijpelijk dient te zijn en 
vermijd daarom zoveel mogelijk afkortingen.   
 
De aanvraag wordt door de brede commissie beoordeeld op: 

• Het out-of-the-box karakter (50%): Bestaat uit een korte motivering. Motiveer waarom dit 
project afwijkt/anders is ten aanzien van het huidige gangbare onderzoek op dit 
onderzoeksterrein en waarom het een baanbrekende vernieuwing betreft. De aanvraag moet 
innovatief en high risk - high gain zijn. Het betreft een onconventioneel en uitdagend idee. 
Voorwerk is wenselijk maar niet vereist. Het gaat hierbij om de uitdaging en originaliteit van 
het voorstel. 

• Kwaliteit van het projectplan (30%):  Bestaat uit een beschrijving van het plan van aanpak 
en denk ook aan de geschiktheid van de onderzoeksmethoden en de haalbaarheid van het 
project binnen de gekozen looptijd. Vermeld en beschrijf de relevante reporting guidelines. 
Gebruik van de ARRIVE guidelines is verplicht bij dierexperimenteel onderzoek. 
Datamanagement: Geef kort aan of uw onderzoeksvraag met bestaande data en een 
daarvoor passende onderzoeksmethodologie beantwoord kan worden. Indien dit niet kan, of 
slechts ten dele, onderbouw dan de toegevoegde waarde van de nieuw te verzamelen data 
aan reeds bestaande datasets. 

• Curriculum vitae (10%): Bestaat uit een korte motivering en personalia (geen publicatielijst 
toegestaan). De vragen gaan over de geschiktheid van de aanvrager voor het voorgestelde 
onderzoek en of hij/zij de juiste expertise/motivatie in huis heeft om het onderzoek uit te 
voeren. 

• Impactstrategie (10%): Bestaat uit een duidelijke omschrijving van wat de opbrengst van het 
project kan zijn indien dit succesvol is en hoe de aanvrager hier dan een vervolg aan kan 
geven door doelgerichte en exploratieve vormen van kennisbenutting. De impactstrategie is 
ontworpen op bepaalde doelgroepen te bereiken of betrekken door samenwerkingen/ co-
financieringsmogelijkheden, activiteiten voor verspreiding en implementatie(gebruik); en (her-) 
‘verpakken’ van kennis/opbrengsten in bruikbare en toegankelijke kennisproducten; zie bijlage 
Impactstrategie Handreiking.  

 
Goede projecten houden, waar mogelijk, rekening met diversiteit, participatie van eindgebruikers en 
toepassing van ICT en e-health.  De te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten 
of producten in het onderwijs of de praktijk is ook een belangrijk criterium.  
Meer informatie over deze criteria vindt u in de procedurebrochure (pdf).  
 
3.1 Bij toekenning van het project 

• Dienen alle projectresultaten voortvloeiend uit deze oproep onmiddellijk (op het moment van 
publicatie) wereldwijd vrij toegankelijk te zijn (Open Access), ook indien het ‘negatieve of 
neutrale resultaten’ zijn (geen gevonden effect). Er zijn verschillende manieren voor 
aanvragers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op Open 
Access. Daarnaast heeft ZonMw binnen de MKMD Module Kennisinfrastructuur een 
stimuleringsfonds voor het publiceren van solide negatieve of neutrale resultaten uit 
dierexperimenteel onderzoek.  

• Indien het een Publiek-private samenwerking betreft: Vóór de start van het 
onderzoeksproject met alle samenwerkende partijen moet een consortiumovereenkomst 
worden ondertekend, waarbij zowel werkafspraken als ook het intellectueel eigendomsrecht 
zijn vastgelegd. De aan de kennisinstelling gelieerde Tech Transfer Office (TTO) kan hierbij 
deskundige hulp bieden.  

• Toegang tot data: ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data en ondersteunt dit met de 
subsidiebepaling over databestanden (artikel 20 van de algemene subsidiebepalingen van 
ZonMw). Op de website vindt u de informatie over datamanagement die helpt om uw data 
vindbaar, toegankelijk, uitwisselbaar, herbruikbaar en duurzaam opgeslagen te maken.  
NB: U hoeft pas na een eventuele honorering van uw aanvraag een datamanagementplan te 
schrijven. Meer informatie hierover volgt in de toekenningsbrief. 

• Uw medewerking met betrekking tot kennisdelingsactiviteiten (zoals een bijeenkomst, 
presentaties, vlogs, blogs en dergelijke) van uw resultaten is vereist.   

http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
http://www.zonmw.nl/ttd
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2021/Bijlage_Impactstrategie_Handreiking.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2021/Bijlage_Impactstrategie_Handreiking.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/diversiteit/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/participatie/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/onderwijs/tips-voor-onderwijs-in-je-subsidieaanvraag/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/ZonMw_A4_ProcedureAanvragers_201906_def.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-acces/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-acces/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/meer-kennis-met-minder-dieren/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/ttd
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4 Procedure & Tijdpad 
Houd bij het schrijven van de aanvraag rekening met de volgende punten: 

• Sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 8 november 2022, 14.00 uur. 
• Op de ZonMw-webpagina voorwaarden en financiën leest u aan welke voorwaarden uw 

aanvraag moet voldoen.  
• Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 

elektronisch indiensysteem van ZonMw: ‘MijnZonMw’. 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels. Uw aanvraag dient voor een brede groep van experts 

begrijpelijk te zijn en vermijd zoveel mogelijk afkortingen.   
• De publiekssamenvatting en de titel van de aanvraag dienen geschreven te worden in 

lekentaal, zowel in het Engels als Nederlands. U wordt verzocht rekening te houden met 
eventuele intellectuele eigendommen (patentaanvraag). ZonMw publiceert de 
publiekssamenvatting van alle gehonoreerde projecten op haar website.  

• Van het interview wordt een geluidsopname gemaakt. Na afloop van de bezwaarprocedure 
worden alle geluidsopnames vernietigd.  

• De aanvrager kan bij een subsidieaanvraag geen bijlagen toevoegen, behalve een bijlage van 
maximaal 1 A4 met figuren en tabellen. Andere bijlagen zoals, een apart cv of support 
letters zijn niet toegestaan en worden niet meegenomen bij de beoordeling van uw aanvraag.  
 

De complete indiening van een Off Road aanvraag bestaat uit ingevulde tabbladen in MijnZonMw. 
Ook kunt u optioneel in MijnZonMw de volgende bijlagen uploaden: 

• Optioneel: 
o Maximaal 1 A4 met figuren en tabellen  
o In geval van matching: verplichte getekende matchingsverklaring. 

 
4.1 Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de infographic 
‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ en naar de procedurebrochure aanvragers.  
 
Bij een voorselectie 
Er kunnen circa 30 aanvragers voor een interview worden uitgenodigd. Bij meer dan 30 
subsidieaanvragen zal er een voorselectie worden gehouden, waarbij de commissie op basis van de 
eerder genoemde beoordelingscriteria de meest kansrijke aanvragen selecteert. Aanvragen dienen 
tenminste zeer goed of excellent te zijn beoordeeld om voor uitnodiging voor interview in aanmerking 
te komen (voorlopige kwalificatie). Bij ex aequo ranking, geeft een betere score op het onderdeel ‘out 
of the box’ de doorslag. De minst kansrijke aanvragers krijgen bericht dat de commissie hen niet 
beoogt te selecteren voor verdere beoordeling. Indien aanvragers een gegronde reden hebben om 
tegen het oordeel van de commissie in te gaan, kan een gemotiveerde reactie worden gestuurd. Naar 
aanleiding van deze reactie is er een mogelijkheid dat de commissie adviseert de aanvrager alsnog 
mee te nemen in het proces. Alle aanvragers die niet worden geselecteerd, ontvangen een formeel 
afwijzingsbesluit over hun ingediende aanvraag. 
 
Let op: het kan voorkomen dat het oordeel van de commissie zulke substantiële kanttekeningen 
bevat, dat de aanvraag in feite geherformuleerd zou moeten worden. De hoor-wederhoorprocedure 
voorziet nadrukkelijk niet in deze mogelijkheid. We adviseren u in dit geval uw aanvraag terug te 
trekken en een nieuwe versie in de volgende ronde in te dienen. 
 
Interview 
Er wordt geen gebruik gemaakt van (externe) referenten. Tijdens het interview vindt met een selectie 
van de commissie het hoor & wederhoor plaats en kunnen alle onderdelen (en beoordelingscriteria) 
van de subsidieaanvraag aan de orde komen en zijn daarmee onderdeel van de beoordeling. Het 
interview is een belangrijk onderdeel van de beoordeling, waarbij alle criteria door de commissie 
opnieuw worden beoordeeld en kan leiden tot verschillen tussen de voorlopige en eindkwalificatie. 
Aanvragen dienen excellent of zeer goed te zijn beoordeeld om voor honorering in aanmerking te 
komen (eindkwalificatie). Bij ex aequo ranking, geeft een betere score op het onderdeel ‘out of the 
box’ de doorslag. 
 

http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
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Tijdens het interview krijgt de aanvrager vijf minuten de tijd zijn/haar subsidieaanvraag te pitchen. De 
interviews staan gepland voor 10, 11 en 12 (reserve) mei 2023. Nadere informatie over o.a. de tijd & 
locatie van de interviews, volgen bij een eventuele uitnodiging voor het interview. 
 
 
4.2 Tijdpad 
Deadline indienen subsidieaanvraag 8 november 2022, 14:00 uur 

 
Ontvangst voorgenomen besluit voorselectie 6  maart 2023 

 
Deadline gemotiveerde reactie 13  maart 2023 

 
Interviews  10, 11 en 12 (reserve) mei 2023  (reserveer alle data 

in uw agenda) 
 
!Uw fysieke aanwezigheid is verplicht! 
 

Besluit Eind juni 2023 
 

Uiterlijke startdatum 6 maanden na toekenning 
 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Over exacte deadlines en termijnen wordt u nader geïnformeerd 
 
Meer informatie 
Bekijk de programmapagina op de ZonMw-website; deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
5 Indienen 
 
 
5.1 Indiening (via Mijn ZonMw) 
Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend door de hoofdaanvrager ingediend worden via het online 
indiensysteem van ZonMw (Mijn ZonMw). Sluitingsdatum voor het indienen van een uitgewerkte 
subsidieaanvraag is 8 november 2022, om 14.00 uur. Aanvragen die na 8 november 2022, 14.00 uur 
worden ingediend, zonder voorafgaande kennisgeving, worden niet in behandeling genomen. 
 
5.2 Tips  
− ZonMw is overgestapt naar een ander online indiensysteem. Als u nog niet eerder met Mijn 

ZonMw heeft gewerkt moet u zich eerst registreren als 'Nieuwe gebruiker'.  
− Zie voor meer informatie de Handleiding Mijn ZonMw. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een Word-versie van uw aanvraag te 
printen (via Mijn ZonMw) en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in 
Word heeft opgesteld en vervolgens naar Mijn ZonMw heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat 
sommige tekens (zoals aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in Mijn ZonMw zelf 
corrigeren.  
 
5.3 Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
De ‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’ moet ondertekend worden door de 
bestuurlijk verantwoordelijke en de hoofdaanvrager. De ondertekende verklaring kan toegevoegd 
worden aan de aanvraag in Mijn ZonMw of per mail gestuurd worden naar ZonMw, ter attentie van 
offroad@zonmw.nl De verklaring moet uiterlijk één week na indiening binnen zijn.  
 
5.4 Inhoudelijke vragen 
 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:  
Adee Bodewes (programmamanager Off Road)  
Rosalie Nelissen (programmasecretaris Off Road) 
Te bereiken via: 070 349 54 68 en offroad@zonmw.nl 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/off-road/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
mailto:offroad@zonmw.nl
mailto:offroad@zonmw.nl
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Bij vragen over ‘OPD’ kunt u contact opnemen met: 
Marlies van den Oever (programmamanager OPD) via 070  349 50 23 
 
5.5 Technische vragen 
Neem voor technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw contact op 
met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 76, 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met 
u kunnen opnemen.  
 
5.6 Downloads en links 
‒ Extra informatie werkpakketten Onderzoeksprogramma Dementie (OPD) 
‒ Bijlage Impactstrategie Handreiking, (pdf) 
‒ Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
 
− Algemene subsidiebepalingen ZonMw 
− Infographic ‘in 10 stappen subsidie aanvragen’ 
− Procedurebrochure voor aanvragers 
− Voorwaarden en financiën 
− Impact versterken 
− Handleiding Mijn ZonMw 
 

tel:070%203495023
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2022/bijlage_extra_voorwaarden_OPD_werkpakketten.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2021/Bijlage_Impactstrategie_Handreiking.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Corporate/Subsidies/20220308_Algemene_subsidiebepalingen_ZonMw_per_1_april_2022__002_.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/hoe-werkt-subsidie-aanvragen/
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
http://www.zonmw.nl/impactversterken
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/mijn-zonmwprojectnet/
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