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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
 

Achtergrond 
Het klimaat verandert wereldwijd en ook in Nederland. De gevolgen van klimaatverandering, zoals 
overstromingen, temperatuurveranderingen, droogte en waterbeschikbaarheid, hebben grote impact 
op de volksgezondheid. ZonMw heeft een kennisagenda klimaat en gezondheid laten opstellen om de 
kennis over de gevolgen van klimaatveranderingen voor de gezondheid in kaart te brengen. De 
kennisagenda laat een breed scala aan effecten zien, variërend van temperatuur gerelateerde 
gezondheidseffecten, allergieën, water- en vectoroverdraagbare aandoeningen, voedsel gerelateerde 
gezondheidseffecten, UV straling, en gezondheidseffecten gerelateerd aan luchtkwaliteit.  
Daarnaast worden ook klimaatmitigatie en neveneffecten van klimaatadaptatie maatregelen 
geadresseerd in de kennisagenda. Genoemd zijn klimaatbestendige en klimaatvriendelijke 
maatregelen in de zorg via de aanpak van duurzame zorg.  
 
De kennisagenda laat zien dat er nog veel openstaande onderzoeksvragen zijn met betrekking tot 
klimaat en gezondheid zowel op het terrein van klimaatadaptatie als klimaatmitigatie. Deze oproep 
richt zich op een selectie van die kennisvragen. Ofschoon klimaatverandering een internationaal 
probleem is, ligt de focus van deze oproep bij het verkennen van de gezondheidseffecten, en het 
handelingsperspectief, op nationaal niveau. De oproep sluit aan bij de doelen voor een gezonde 
leefomgeving in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024 en bij de afspraken van de Green 
Deal duurzame zorg.  
 

Doel 
Deze eerste ZonMw oproep op het onderwerp klimaat en gezondheid heeft tot doel: Het ontwikkelen 
van kennis ten aanzien van klimaat en gezondheid, die niet alleen is gericht op risicoanalyse, maar 
ook op handelingsperspectief in de Nederlandse context. Daarmee wordt bijgedragen aan antwoorden 
op de vraag: welke aanpassingen zijn mogelijk om negatieve gezondheidseffecten van 
klimaatverandering te beperken (adaptatie), en/of hoe kunnen we de duurzaamheid in de zorg 
vergroten (mitigatie en adaptatie). Met dit pilotonderzoek wordt een basis gelegd voor 
multidisciplinaire samenwerking en verder onderzoek.  
 
Aanvragen moeten aan het doel bijdragen. Het betreft pilotonderzoek van maximaal 2 jaar. 
Samenwerking met partijen buiten de gezondheidszorg, die betrokken zijn bij klimaatmaatregelen, is 
verplicht. Dit is een opmaat/verkenning voor een langdurig samenwerkingsverband (netwerk) tussen 
onderzoeksgroepen en relevante stakeholders die elkaar mogelijk niet van nature opzoeken.  
 

Focus oproep 
Deze oproep focust op 3 thema’s geselecteerd uit de kennisagenda klimaat en gezondheid:  

1. temperatuur gerelateerde gezondheidseffecten;  
2. allergieën;  
3. duurzame zorg.  

 
- Elk onderzoeksvoorstel moet op minstens één van deze thema’s gericht zijn; 
- Elk onderzoeksvoorstel bevat een kwantitatief of kwalitatief fundamenteel onderzoek voor de 

eerste 2 jaar (pilot); 
- De onderzoeken moeten zijn gericht op fundamentele kennis, met aandacht voor het toekomstig 

handelingsperspectief (en niet alleen op risicoanalyse): hoe kunnen betrokkenen zich aanpassen 
om de negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering te beperken (adaptatie) en/of hoe 
kunnen we de duurzaamheid in de zorg vergroten (mitigatie en adaptatie);  

- De onderwerpen van thema 1 en 2 moeten aansluiten bij kennisvragen die beschreven zijn in de 
kennisagenda klimaat en gezondheid. Gedragscomponenten en kwetsbare groepen, zoals daarin 
beschreven, dienen extra aandacht te krijgen;  

- Onderzoeksvoorstellen met een focus op thema 3 dienen aan te sluiten bij de ambities en afspraken 
in de green deal duurzame zorg; 

- In het voorstel wordt beschreven hoe het consortium van aanvragers kan bijdragen aan een 
duurzame samenwerking tussen verschillende disciplines en belanghebbenden. Het voorstel 
bevat een visie over verduurzaming van de toekomstige samenwerking, en in welke vorm dit zou 
kunnen gebeuren, eventueel te combineren met een (regionale) kennisagenda. Netwerkactivi-
teiten zijn onderdeel van het voorstel;  

https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/02/29/gezondheid-breed-op-de-agenda
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-onderzoeksprogramma-klimaat-en-gezondheid/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
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- Het onderzoeksvoorstel sluit aan bij een brede benadering van gezondheid. Denk daarbij aan de 
participatie van eindgebruikers en het gebruik van uitkomstmaten die breder zijn dan sterfte en 
fysiek functioneren, zoals eigen regie en kwaliteit van leven.  

 

Netwerkbijeenkomst 
Omdat samenwerking tussen partijen binnen en buiten de gezondheidszorg op het thema klimaat en 
gezondheid nog niet vanzelfsprekend is, wil ZonMw deze samenwerking stimuleren. Daarom 
organiseren we op 26 november 2020 een netwerkbijeenkomst voor partijen binnen en buiten de 
gezondheidszorg die zich bezig houden met onderzoek naar klimaatverandering. Belangstellenden 
kunnen zich als individu of als organisatie aanmelden voor de thema’s waarop deze oproep zich 
focust. ZonMw nodigt eventueel nog extra experts uit. Tijdens deze bijeenkomst kunnen individuen en 
projectgroepen hun ideeën kort ‘pitchen’ en partners zoeken voor hun onderzoeksvoorstel. Na de 
bijeenkomst kunnen gevormde projectgroepen hun voorstel uitwerken in een intentieverklaring. 
Aanwezigheid bij de netwerkbijeenkomst wordt aanbevolen. 
 

RANDVOORWAARDEN  
 

Wat past WEL in deze ronde? 

 
1. Pilots 

- Onderzoeksvoorstellen die zich richten op nieuw, op zichzelf staand wetenschappelijk 
(voorbereidend) onderzoek; 

- Onderzoeksvoorstellen moeten zich richten op kennisvragen in de Nederlandse context zoals 
genoemd in de kennisagenda klimaat en gezondheid (zie hieronder voorbeeldvragen voor de 
3 thema’s) en/of de ambities in de green deal duurzame zorg; 

- Waar mogelijk benut het onderzoek beschikbare kennis en worden de 
handelingsperspectieven in het voorstel meegenomen;  

- Samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal 3 verschillende partijen, waarvan ten 
minste: 

o 1 onderzoeksorganisatie uit de gezondheidszorg,  
o 1 onderzoeks- en/of implementatiepartner van buiten de gezondheidszorg 

(bijvoorbeeld betrokken bij klimaatakkoord en/of energieakkoord en/of schone lucht 
akkoord) en  

o een einddoelgroep en/of gebruiker (bijvoorbeeld ondertekenaars green deal 
duurzame zorg). 

 
2. Innovatie gericht onderzoek 
Dit kan bijvoorbeeld inhoud krijgen door: 

- een interactie tussen wetenschappers en ‘gebruikers’ van resultaten van het onderzoek; 
- inbreng van toonaangevende onderzoekers op nationaal niveau; 
- bijdragen leveren aan een nieuwe ontwikkeling;  
- het samenbrengen van een nieuw verband van onderzoekers met andere doelgroepen 

(maatschappelijke partijen zoals beroepsverenigingen en patiëntengroepen of buiten de 
gezondheidszorg maatschappelijke allianties, MVO-Nederland, ondernemingen). 

 
ZonMw ondersteunt alleen onderzoeksvoorstellen die niet overlappen met vergelijkbare activiteiten 
(concurrerende nationale- of internationale wetenschappelijke initiatieven). In het bijzonder 
nodigt ZonMw jonge onderzoekers (promovendi, jonge postdocs) uit om actief deel te nemen in 
onderzoeken en samenwerkingsverbanden. 
 
 
Met betrekking tot temperatuur zijn de volgende voorbeeldvragen relevant: 
 
Onderbouwing  
- Wat zijn de huidige en toekomstige gezondheidseffecten (sterfte, ziekte, functioneren en eigen 

regie) van temperatuur (extremen, hitte en koude) in verschillende bevolkingsgroepen in Nederland 
onder verschillende (klimaat)scenario’s? 

- Hoe groot is de interactie tussen luchtverontreiniging en hittestress?  
 

https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-in-stukken
https://publicaties.energieakkoordser.nl/2018/cover
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2020/01/13/bijlage-1-schone-lucht-akkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
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Ontwikkeling handelingsperspectieven  
- Hoe kunnen gezondheidsrisico’s van temperatuurverandering beïnvloed worden?  
- Hoe kunnen mensen en gemeenschappen zich aanpassen bij extreem weer? 
- Hoe kan een stad die warmer wordt goed blijven functioneren?  
- Wat is het effect van meer groen/blauw op hittestress en waar moet dit geïmplementeerd worden?  
- Hoe kunnen hitteplannen samen met stakeholders effectief bijdragen aan klimaatadaptatie?  
- Hoe kunnen adaptatiemaatregelen geïntegreerd worden in bestaande organisatiestructuren 

(zorgketens, sociale domein, etc.) en welke stakeholders spelen hierbij een rol?  
- Wat is effect op gezondheid van maatregelen om gebouwen hittebestendig te maken?  

 
Met betrekking tot allergieën zijn de volgende voorbeeldvragen relevant: 
 
Onderbouwing  
- Wat is de invloed van huidige en toekomstige klimaatverandering (verschillende 

klimaatscenario’s) op de blootstelling aan allergenen en de allergieklachten veroorzaakt door 
pollen, insecten, spinachtigen en schimmels? 

- Wat is de gecombineerde invloed van klimaatverandering en andere toekomstige ontwikkelingen 
(zoals luchtkwaliteit, landgebruik, meer groen, buitenrecreatie) op allergieën? 

- Hoe kunnen we effecten van de verspreiding van allergenen onder verschillende 
klimaatscenario’s monitoren en modeleren en interventies hiermee ontwikkelen? 

 
Ontwikkeling handelingsperspectieven  
- Hoe kunnen deze gezondheidsrisico’s beïnvloed worden?  
- Welke planten/bomen zullen meer pollen verspreiden, welke minder, en waar moeten die geplant 

worden om allergieën te verminderen?  
- Hoe kan blootstelling voorkomen worden (bijvoorbeeld via aanpassing groenbeleid) en hoe kan 

voorlichting hierbij helpen? 
- Welke maatregelen in de hele keten (monitoring, analyse, voorspelling, informatievoorziening, 

diagnose, medicijngebruik, behandeling) zijn mogelijk om effectief bij te dragen aan 
klimaatadaptatie en welke stakeholders spelen hierbij een rol? 

 
Met betrekking tot Klimaatmitigatie en –adaptatie door de zorgsector (duurzame zorg) zijn de volgende 
voorbeeldvragen relevant: 
 
Onderbouwing  
- Hoe dragen maatregelen uit het klimaatakkoord en afspraken in de Green deal duurzame zorg 

gericht op klimaat mitigatie bij aan winst voor gezondheid? Daarbij zijn de raakvlakken tussen de 
pijlers van de Green deal van belang. 

 
Ontwikkeling handelingsperspectieven  
- Welke maatregelen (inclusief niet-technologische oplossingen) kunnen er genomen worden in de 

zorgsector, die zowel bijdragen aan gezondheid als duurzaamheid en juist een win-win situatie 
creëren?  

- Welke mogelijkheden dragen bij aan circulair werken bij de inkoop van goederen en immateriële 
zaken zoals voeding, geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, 
wasgoed, facilitaire producten en bouwmaterialen?  

- Hoe kan de zorgsector een goede afweging maken tussen gezondheid/patiëntveiligheid 
(bijvoorbeeld infectierisico) en duurzaamheid en juist een win-win situatie creëren? Het gaat 
daarbij om onderzoek naar de directe en indirect effecten van circulaire maatregelen in de zorg 
over de hele keten?  

- Welke maatregelen zijn het meest (kosten-)effectief?  
- Hoe kunnen de verschillende actoren binnen de zorg het beste samenwerken om de 

klimaatbestendigheid van de zorg te versterken?  

 
Wat past NIET in deze ronde? 

 
- Onderzoeken die langer dan 2 jaar duren, hoewel wel een schets voor langduriger samenwerking 

nodig is in het voorstel; 
- Onderzoek dat experimenteel of industrieel van aard is; 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-zorg/meer-duurzaamheid-in-de-zorg
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- Onderzoeken die zich alléén richten op onderbouwend onderzoek/risico-analyse zonder 
aandacht voor het handelingsperspectief; 

- Onderzoeken die niet binnen de bovengenoemde thema’s (temperatuurgerelateerde risico’s, 
allergieën, duurzame zorg) vallen; 

- Onderzoeken gericht op COVID-19 (daarvoor heeft ZonMw het COVID-19 programma);  
- Onderzoeken die onderdeel zijn van al lopend onderzoek; 
- Onderzoeken die al elders gefinancierd zijn of zijn aangevraagd; 
- Projecten uitgevoerd door minder dan 3 organisaties. 

 

Wie kan aanvragen 
 
Alleen onderzoekers werkzaam bij een van onderstaande organisaties in Nederland kunnen 
projectvoorstellen indienen als hoofdaanvrager. Hoofdaanvragers mogen maximaal 1 voorstel 
indienen, en aanvragers mogen slechts bij 1 voorstel betrokken zijn.  
 
Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, HBO-instellingen en KNAW-instituten. 
Onderzoekers van andere onderzoeksinstellingen kunnen slechts indienen wanneer naar het oordeel 
van ZonMw aan de volgende criteria wordt voldaan: 
- het instituut is gevestigd in Nederland; 
- het instituut heeft een onafhankelijke onderzoekstaak; 
- het instituut heeft geen winstoogmerk; 
- de onderzoekers hebben vrijheid van publicatie in de internationale wetenschappelijke literatuur. 

 
Onderzoekers dienen samen te werken met relevante partners in de totstandkoming en uitvoering van 
het onderzoek. Ook deze partners zijn bij voorkeur aanwezig geweest op de netwerkbijeenkomst.  
 
Voor deze oproep is samenwerking vereist tussen minimaal 3 partijen met minstens 1 onderzoeks- 
en/of implementatiepartner van buiten de gezondheidszorg. Voorbeelden van samenwerking: 
- partners in onderzoek, beleid, onderwijs en praktijk (ketenpartners), bijvoorbeeld binnen een 

academische werkplaats; 
- combinaties van basale, technische, sociale en toegepaste wetenschappen. Of samenwerking 

tussen technische, medische, ruimtelijke en landbouwkundige universiteiten/faculteiten 
(bijvoorbeeld (landschaps)architectuur, bouwkunde); 

- samenwerking met nationale of regionale patiëntengroepen; 
- vervolg op lopend onderzoek in Nederland of aansluiting op Europese initiatieven. 

 
Voor deze subsidieoproep geldt dat geen subsidie wordt verstrekt als afspraken tussen de 
samenwerkingspartners (= partijen betrokken bij de uitvoering van het project) leiden of kunnen leiden 
tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun. ZonMw behoudt zich het recht voor om bij honorering 
een finale conceptversie (goedgekeurd door partijen maar nog niet ondertekend) van de 
samenwerkingsovereenkomst op te vragen om de gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit 
met het EU steunkader, de algemene subsidiebepalingen van ZonMw en de voorwaarden uit de 
onderhavige subsidieoproep. Voor de samenwerkingsovereenkomst die door de samenwerkende 
partijen moet worden opgesteld en ondertekend gelden de voorwaarden zoals beschreven in bijlage 1 
en gepubliceerd op de ZonMw website onder: Cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking. 
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
 
Voor deze oproep is maximaal €735.000 beschikbaar. Per project kan maximaal €245.000,-- 
aangevraagd worden. Projecten duren maximaal 2 jaar. Bij voorkeur financiert ZonMw één project per 
thema, tenzij er op 1 onderwerp geen geschikte voorstellen zijn. Van de subsidie dient minimaal 60% 
ten goede te komen aan onderzoeksinstellingen. 
 
Een andere organisatie inschakelen als medefinancier is geen eis, maar een pre. Cofinanciering is 
een indicator voor draagvlak, haalbaarheid en impact van de beoogde projectresultaten en vergroot 
de kans op een succesvol project. Zie ook de informatie op de website van ZonMw over cofinanciering 
en de financiële subsidievoorwaarden.  
 
 

http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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Staatssteun 
De Europese Unie (EU) wil gelijke concurrentievoorwaarden scheppen voor alle ondernemingen op de 
interne markt. Overheidssteun aan ondernemingen die de concurrentie binnen de EU negatief kan 
beïnvloeden, is daarom in beginsel niet toegestaan. De meeste subsidies die ZonMw verstrekt, 
worden aangemerkt als financiële steun vanuit de overheid. Hierbij heeft ZonMw zich te houden aan 
het Europese staatssteunrecht. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen maakt ZonMw bij 
subsidieverstrekking gebruik van verschillende vrijstellingsinstrumenten. Hieronder vindt u een kort 
overzicht met betrekking tot de vrijstellingsinstrumenten die van toepassing zijn op deze specifieke 
oproep. Voor uitgebreide informatie over de regelingen binnen deze oproep, verwijs ik u naar bijlage 
1.  
 
Onderzoeksinstellingen1:  
Voor zover de aanvrager een onderzoeksinstelling betreft gaat ZonMw er vanuit dat de activiteiten die 
zij verricht geen economische activiteiten zijn maar onder haar hoofddoelstellingen onderwijs en 
onderzoek vallen als bedoeld in de definitie onder randnummer 15 ee in de kaderregeling O&O&I.  
 
Ondernemingen2:  
Indien een onderneming aanspraak maakt op financiering van activiteiten onder deze subsidieregeling 
is er sprake van staatssteun. Er is sprake van een onderneming als er sprake is van economische 
activiteiten; het op de markt aanbieden van goederen en/of diensten. Rechtsvorm of statuten zijn 
hierbij niet van belang. Dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld bij een stichting – is niet 
relevant.  
 
Om gelegitimeerd aanspraak te kunnen maken op subsidie geldt voor deze oproep dat een 
onderneming kan kiezen om gebruik te maken van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna 
te noemen “AGVV”),  waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze oproep sprake is van een 
geoorloofde vorm van staatssteun.2  
 
Op grond van deze verordening gelden specifieke financieringsvoorwaarden en regels voor de 
begroting. Daarnaast bent u verplicht om over bepaalde gegevens te verklaren. In bijlage 1 vindt u 
meer informatie over de AGVV, evenals de vereisten van de AGVV waaraan moet worden voldaan. 
 
Als er sprake is van samenwerking, waarbij meerdere ondernemingen begunstigde van staatssteun 
kunnen zijn, dan moeten alle ondernemingen voldoen aan de voorwaarden van de AGVV. Dit 
betekent dat alle voorwaarden en verplichtingen die voortvloeien uit de AGVV eveneens in volle 
omvang van toepassing zijn op alle ondernemingen in het samenwerkingsverband. 
 
ZonMw stelt de Europese Commissie middels een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 11 van de 
AGVV op de hoogte van deze subsidieoproep. 
 
In deze subsidieoproep wordt gebruikgemaakt van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna 
te noemen “AGVV”),  waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze oproep sprake is van een 
geoorloofde vorm van staatssteun.3  
De AGVV kent verschillende steuncategorieën, waarbij de steuncategorie fundamenteel onderzoek4 
aansluit bij deze oproep. Deze oproep honoreert alleen voorstellen in de categorie fundamenteel. De 
maximale steunintensiteit voor fundamenteel onderzoek  bedraagt 100% van de in aanmerking 
komende kosten. De in aanmerking komende kosten zijn: 
 
- personeelskosten, 
- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij gebruikt worden voor het project,  
- kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zijn gebruikt worden voor het project,  

                                                      
1 Voor de definitie van een onderneming of onderzoeksorganisatie /-instelling, zie https://www.zonmw.nl/nl/over-

zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/  
2 Het betreft 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 2014, L 187) en die 
voor het laatst is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084. 
3 Het betreft 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 2014, L 187) en die 
voor het laatst is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084. 
4 Zie hiervoor artikel 25, lid, sub a. AGVV. 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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- kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden worden    
gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, 

- kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt,  
- bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, 

leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 
 

Bij de berekening van de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die worden gebruikt de 
bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking komende kosten worden 
gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. Deze bewijsstukken kunnen, 
na honorering, op elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens binnen afzienbare tijd te 
worden aangeleverd aan ZonMw.  
 

De AGVV geldt voor ondernemingen, niet voor onderzoeksinstellingen.  

 

Mogelijkheid tot inhuur  
De hoofdaanvrager heeft in beperkte mate de mogelijkheid om de subsidie aan te wenden om derde 
partijen in te huren. ZonMw benadrukt dat het hierbij uitsluitend kan gaan om een beperkt gedeelte 
van het totale subsidiebedrag. Als partijen op basis van een overeenkomst van opdracht 
werkzaamheden verrichten dan hoeven zij ook geen de-minimisverklaring af te geven. Hierbij is wel 
van belang dat de opdrachtverlening aan deze derde(n) plaatsvindt op basis van transparante criteria 
en marktconforme tarieven (bijvoorbeeld door het opvragen van meerdere offertes). Indien de 
aanbestedingsregels op de subsidieontvanger van toepassing zijn, dan dienen deze - vanzelfsprekend 
- ook bij de besteding van subsidiegelden te worden nageleefd. 
 

Ontvankelijkheid 
 
Om een uitgewerkte subsidieaanvraag te kunnen indienen moet eerst een intentieverklaring ingediend 
worden. In deze intentieverklaring dient een beeld te worden geschetst van het geplande 
projectvoorstel (doel, plan van aanpak, verwachte resultaten, toelichting op de samenwerking). De 
samenstelling van de projectgroep mag nog gewijzigd worden, de hoofdaanvrager mag niet 
veranderen na het indienen van de intentieverklaring. De intentieverklaring moet uiterlijk 14 januari 
2021, 14:00 uur in ProjectNet ingediend zijn.  
Subsidieaanvragen die worden ingediend zonder ingestuurde intentieverklaring worden uitgesloten 
van het beoordelingsproces. De intentieverklaring wordt getoetst op ontvankelijkheid. ZonMw kan 
adviezen meegeven voor een uitgewerkte subsidieaanvraag op basis van de intentieverklaring.  
 

Open science 
FAIR data 
ZonMw stimuleert optimaal gebruik van data. Een onderdeel daarvan is dat duidelijk is met welke 
standaarden, technologieën en infrastructuur gewerkt wordt. Waar mogelijk maakt de 
onderzoeksgemeenschap afspraken over het gebruik van dezelfde standaarden. Dit om de 
uitwisselbaarheid van data te bevorderen. 
Op de webpagina FAIR data & datamanagement vindt u de nodige aanwijzingen. Wij raden u aan om 
in een vroeg stadium uw datasteward/-expert te betrekken bij uw aanvraag. 
Voor de subsidieaanvraag hoeft geen datamanagementplan in te leveren. Dat hoeft pas na 
honorering, vóór de start van het project.   
 
In uw subsidieaanvraag moet u de volgende elementen m.b.t. FAIR data management in uw plan van 
aanpak laten zien: 

1. De datasteward/-expert die is betrokken is bij het project. 
2. In hoeverre u gebruik kan maken van bestaande databestanden. Zo niet, onderbouw de 

noodzaak van nieuwe dataverzameling.  
3. Welke standaarden, technologieën, infrastructuur die gangbaar zijn in het onderzoeksveld voor 

klimaat en die u overweegt om in het project toe te passen. Dit is om een beeld te krijgen van 
de standaarden (et cetera) en te zien waar afspraken binnen de onderzoeksgemeenschap 
mogelijk zijn. 

 
In de begroting van uw project moet u rekening houden met de medewerking van een datasteward/-
expert en eventueel gebruik van data services en/of extra e-infrastructuur. Ook moet er gelegenheid 

https://www.zonmw.nl/en/research-and-results/fair-data-and-data-management/data-management-in-your-project/
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zijn om mee te werken aan de ontwikkeling van standaarden, zoals bijvoorbeeld voor metadatering. 
Als vuistregel kunt u 5% van het onderzoeksbudget begroten. 
 
Open Access publiceren 
Alle publicaties die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek dat geheel of gedeeltelijk door ZonMw 
gesubsidieerd is dienen Open Access beschikbaar gesteld te worden. U kunt kosten voor Open 
Access publicaties opnemen in de projectbegroting tot een maximum bedrag van €5000,- per project 
(specificeren met ‘Open Access’). Deze tegemoetkoming in kosten is enkel mogelijk als u volgens de 
volledig gouden Open Access route publiceert. Voor meer informatie over het ZonMw Open Access 
beleid, de voorwaarden en mogelijkheden, verwijzen we u naar onze website.  
 

BEOORDELINGSCRITERIA  
 
De beoordeling van de voorstellen vindt plaats in 2 fasen: een intentieverklaring en een volledige 
subsidieaanvraag (zie procedure). ZonMw geeft op basis van de intentieverklaring een advies voor de 
nadere uitwerking in de volledige subsidieaanvraag. Een beoordelingscommissie beoordeelt de 
relevantie, kwaliteit en begroting van de volledige subsidieaanvragen. Per thema (hitte, allergie, 
duurzame zorg) kan één voorstel gehonoreerd worden. Hieronder staan de relevantie- en 
kwaliteitscriteria die van toepassing zijn voor de volledige aanvraag.  
 

Relevantiecriteria  
 

Relevantiecriteria van de oproep 
- In hoeverre draagt het project bij aan het doel van de oproep? 
- In hoeverre sluit het onderzoek aan bij minimaal één van de 3 thema’s? 
- In hoeverre draagt het project bij aan het beantwoorden van de vragen in de kennisagenda en/of 

de vier ambities in de green deal duurzame zorg? 
- In hoeverre en op welke wijze leveren de onderzoeksresultaten een potentiele bijdrage aan de 

kwaliteit van leven en gezondheid van burgers/patiënten, volgens de brede benadering van 
positieve gezondheid5 (zie voor mogelijke meetinstrumenten het dashboard kwaliteit van leven en 
gezondheid)? 

- In hoeverre is handelingsperspectief en/of implementatie mogelijk op resultaten uit het 
onderzoek, en versterken van de impact?6 

- In hoeverre kunnen de uitvoering en resultaten van het onderzoek bijdragen aan langdurige 
samenwerking en vervolgonderzoek? 

- In hoeverre is er een link met bestaande beleidsspeerpunten en beleidsprogramma’s van binnen 
en buiten de gezondheidszorg? 

- In hoeverre wordt aandacht besteed aan kwetsbare groepen? 
 

ZonMw brede relevantiecriteria 

- Diversiteit  
Aandacht voor diversiteit en differentiatie van de doelgroep naar kenmerken zoals sekse, leeftijd, 
sociaal-economische situatie, opleidingsniveau, migratie- en culturele achtergrond en seksuele 
geaardheid, voor zover die relevant zijn voor de thematiek van het project. 

- Participatie van patiënten en/of eindgebruikers  
ZonMw streeft bij projecten naar het betrekken van belanghebbenden, inclusief de einddoelgroep 
of eindgebruiker die beschikt over ‘ervaringsdeskundigheid’. Met ‘betrekken’ bedoelen we 
concreet het raadplegen, advies inwinnen, samenwerken en/of laten (mee)beslissen van 
betrokkenen bij de projecten. 

- Toepassing 
Hieronder verstaan we de te verwachten toepasbaarheid en het gebruik van de resultaten of 
producten in de praktijk of bij het vormen van beleid. 

Meer informatie over relevantiecriteria vindt u op www.zonmw.nl/relevantiecriteria. 

                                                      
5 Gezondheid als het vermogen van mensen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in 
het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, conform het concept positieve 
gezondheid. Brede uitkomstmaten en beschikbare meetinstrumenten voor kwaliteit van leven en 
gezondheid staan hier. 
6 https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/ 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/open-science-fair-data/open-access/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Begip_Gezondheid/Factsheet_Positieve_gezondheid.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/maatschappelijke-impact/opbrengsten-van-het-zonmw-implementatiebeleid/
http://www.zonmw.nl/relevantiecriteria
https://public.tableau.com/profile/kemta#!/vizhome/Kwaliteitvanlevenengezondheid_190912_15682885112130/Instrument
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/impact-versterken/
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Kwaliteitscriteria 
 
Onderzoek: 
- Doelstelling en vraag- of taakstelling 

Er vindt een toetsing plaats op helderheid, reikwijdte en originaliteit. 
- Plan van aanpak 

Een beschrijving van de gekozen methoden en analyses, inclusief de theoretische en/of 
empirische onderbouwing. 

- Haalbaarheid 
Het moet aannemelijk zijn dat het doel van de aanvraag binnen de gestelde tijd wordt bereikt 
met de beschikbare expertise, menskracht, faciliteiten en middelen.  
 

Projectgroep:  
- De kwaliteit en aanwezigheid van de vereiste expertise: In hoeverre is er een brede 

vertegenwoordiging van relevante partijen passend bij de doelen van de oproep? 
- In hoeverre is er samenwerking tussen disciplines en sectoren, ook van buiten de 

gezondheidszorg? 
- In hoeverre is er betrokkenheid van (eind)doelgroep(en) in het consortium (ontwikkelings- en 

uitvoeringsfase)? 
- Is er eventuele aansluiting op reeds bestaande succesvolle samenwerkingsverbanden (waar 

deze bestaan op dit onderwerp)? 
- In hoeverre zijn er indicaties dat het samenwerkingsverband na dit onderzoek verder duurzaam 

kan samenwerken, bijvoorbeeld door cofinanciering, in kind bijdragen, adhesieverklaringen en/of 
deelname van maatschappelijke partners? 

 
Meer informatie over de procedure criteria vind u in de procedurebrochure. 

 
PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
- Schrijf uw aanvraag in het Nederlands of Engels.  
- Intentieverklaringen en uitgewerkte subsidieaanvragen dienen te voldoen aan de Algemene 

subsidiebepalingen. Op de pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie over de METC 
/ CCD en de Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity.  

- Reserveer minstens 5% van uw projectbudget voor communicatie en implementatie. Neem dit op 
in uw begroting. Zie ook de budget tip in de paragraaf Open Science. 

- Het is verplicht om bij een volledige subsidieaanvraag een begroting toe te voegen. In de 
intentieverklaring wordt alleen een budgetindicatie verwacht. Zie Ontvankelijkheid voor de 
verwachte inhoud van de intentieverklaring. Bij een volledige subsidieaanvraag moet in het budget 
helder gemaakt worden welke activiteiten worden uitgevoerd in welk werkpakket door welke 
partner voor welk bedrag. 

- Bij een intentieverklaring kunnen géén bijlagen aan ProjectNet toegevoegd worden.  
 

Beoordelingsprocedure 
Voor de procedures voor de beoordeling van subsidieaanvragen verwijzen we u naar de 
procedurebrochure aanvragers.  
 

Tijdpad 
Deadline indienen intentieverklaring 14 januari 2021 om 14.00 uur 

Ontvangst advies  Eind januari 2021 

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 2 maart 2021 om 14.00 uur 

Ontvangst commentaar beoordelaars 9 april 2021 

Deadline indienen wederhoor 23 april 2021 

Besluit Eind juni 2021 

Uiterlijke startdatum 6 maanden na toekenning 

 

Meer informatie: 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/Begrotingsformulier_Klimaat.xlsx
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/programma-detail/klimaat-en-gezondheid/
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INDIENEN 
 

Indiening (via ProjectNet) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (ProjectNet). Sluitingsdatum voor het indienen van de intentieverklaring is 
14 januari 2021 om 14.00 uur. Voor het indienen van de subsidieaanvraag is de sluitingsdatum 2 
maart 2021 om 14.00 uur. 
 

TIPS  
Als u nog niet eerder met ProjectNet heeft gewerkt moet u zich eerst aanmelden als 'Nieuwe 
gebruiker'. Zie de handleiding om een account aan te maken.  
Zie voor meer informatie de toelichtingen in ProjectNet. 
 
Wij raden u aan om, voordat u uw aanvraag digitaal indient, een PDF van uw aanvraag uit te printen 
en na te lopen op onregelmatigheden. Vooral als u uw aanvraag eerst in Word heeft opgesteld en 
vervolgens naar ProjectNet heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in ProjectNet zelf corrigeren.  
 

Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag 
Direct na het digitaal indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag wordt u gewezen op het formulier 
‘Verklaring akkoord indienen uitgewerkte subsidieaanvraag’. Wij verzoeken u deze te voorzien van de 
handtekening van de ‘bestuurlijk verantwoordelijke’ en de ‘hoofdaanvrager’ en deze per e-mail te 
sturen naar ZonMw, t.a.v. klimaat@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening via 
ProjectNet binnen te zijn.  
 

Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met: Sophie Schutte (programmasecretaris, 070 
515 0328) of Frank Pierik (programma manager, 070 349 5477), beiden klimaat@zonmw.nl. 
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online indiensysteem van ZonMw (ProjectNet) kunt u 
contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 5178, 
projectnet@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

Downloads en links: 
Subsidiebepalingen 
Procedurebrochure aanvragers 
Begroting (Let op, afwijkend van standaard begrotingsformulier; tabblad 2 en 3 dienen als pdf 
bijgevoegd te worden aan de subsidieaanvraag) 
Letter of commitment 
 

Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1. Juridische aspecten bij samenwerken 
Bijlage 2. Staatssteun - Verklaring ‘Bevel tot terugvordering van staatssteun’ 
Bijlage 3. Staatssteun - Verklaring ‘Ondernemingen-niet-in-financiële-moeilijkheden’ 
Bijlage 4. Staatssteun - Verklaring ‘Cumulatie van subsidies’ 

  

http://www.zonmw.nl/Toelichtingprojectnet
mailto:klimaat@zonmw.nl
mailto:klimaat@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Subsidieoproepen/Tijdelijke_documenten/Begrotingsformulier_Klimaat.xlsx
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/financiele-aspecten-bij-samenwerken/
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Bijlage 1. Juridische aspecten bij samenwerken 
 
Indien een onderneming aanspraak maakt op financiering van activiteiten onder deze subsidieregeling 
is er sprake van staatssteun. Er is sprake van een onderneming als er sprake is van economische 
activiteiten; het op de markt aanbieden van goederen en/of diensten. Rechtsvorm of statuten zijn 
hierbij niet van belang. Dat er geen winstoogmerk is – zoals bijvoorbeeld bij een stichting – is niet 
relevant. Om gelegitimeerd aanspraak te kunnen maken op subsidie geldt voor deze oproep dat een 
onderneming kan kiezen om gebruik te maken van de algemene groepsvrijstellingsverordening (hierna 
te noemen “AGVV”),  waardoor er bij subsidieverlening op basis van deze oproep sprake is van een 
geoorloofde vorm van staatssteun.7  
 

AGVV 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring onder de AGVV moet, behalve aan de inhoudelijke 

criteria van de subsidieoproep, ook worden voldaan aan enkele specifieke vereisten die volgen uit de 

AGVV. Deze vindt u hieronder.  

 

- ZonMw verleent geen subsidie als het onvoldoende aannemelijk is dat uw aanvraag aan alle 
definities en voorwaarden van de AGVV voldoet, of als subsidieverstrekking naar het oordeel van 
ZonMw leidt tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie.8  
 
- ZonMw verleent geen subsidie als de datum van aanvang van de werkzaamheden aan het project of 
van aanvang van de activiteiten eerder is dan de datum van indiening van de aanvraag. 9 
 
- ZonMw verleent 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.10 Voeg bij het indienen van de 
subsidieaanvraag een verklaring bevel tot terugvordering van staatssteun ingevuld en ondertekend 
toe. Zie hiervoor bijlage 2. 
 
- ZonMw verleent geen subsidie aan ondernemingen in moeilijkheden.11 Voeg bij het indienen van de 
subsidieaanvraag een verklaring onderneming niet in moeilijkheden toe. Zie hiervoor bijlage 3. 
 
- 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 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 ZonMw 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.12 Voeg bij het indienen van de subsidieaanvraag een verklaring cumulatie van staatssteun 
ingevuld en ondertekend toe. Zie hiervoor bijlage 4. 
 
Binnen de AGVV worden meerdere steuncategorieën onderscheiden afhankelijk van het type 
onderzoek, waarbij de steunintensiteit verschilt. Binnen deze oproep komt alleen de steuncategorie 
fundamenteel onderzoek in aanmerking voor subsidie.  
 

  

                                                      
7 Het betreft 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 2014, L 187) en die 
voor het laatst is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2017/1084. 
8 Artikel 1 lid 5 AGVV 
9 Artikel 6 AGVV 
10 Artikel 1, lid 4, sub a AGVV 
11 Artikel 1, lid 4, sub c AGVV. Financiële moeilijkheden als bedoeld in artikel 2, lid 18 van de AGVV 
12 Artikel 8 AGVV 

file://///FILESERVER-03/g-$/07%20Projecten/04%20Staatssteun/Planning%20implementatie%20Staatssteun/AGVV/werkwijzer/formats/Bijlage%20verklaring%20onderneming%20in%20moeilijkheden.docx
file://///FILESERVER-03/g-$/07%20Projecten/04%20Staatssteun/Planning%20implementatie%20Staatssteun/AGVV/werkwijzer/formats/Bijlage%20verklaring%20onderneming%20in%20moeilijkheden.docx
file://///FILESERVER-03/g-$/07%20Projecten/04%20Staatssteun/Planning%20implementatie%20Staatssteun/AGVV/werkwijzer/formats/Bijlage%20verklaring%20cumulatie%20van%20steun.docx
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Fundamenteel onderzoek  

 
Binnen deze subsidieoproep worden projecten gefinancierd die vallen onder de categorie 
fundamenteel onderzoek.13 De maximale steunintensiteit voor fundamenteel onderzoek bedraagt 
100% van de in aanmerking komende kosten. De in aanmerking komende kosten van ondernemingen 
zijn: 
 
- personeelskosten; 
- kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij gebruikt worden voor het project; 
- kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zijn gebruikt worden voor het project;  
- kosten voor contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm’s length-voorwaarden worden 
gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen; 
- kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt; 
- bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, 
leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 
 
Bij de berekening van de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die worden gebruikt de 
bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking komende kosten worden 
gestaafd met bewijsstukken die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn. Deze bewijsstukken kunnen, 
na honorering, op elk moment worden opgevraagd en dienen vervolgens binnen afzienbare tijd te 
worden aangeleverd aan ZonMw.  
 

Letter of Commitment 
In geval van cofinanciering vereist ZonMw een Letter of Commitment per co-financier bij indiening van 
een uitgewerkte subsidieaanvraag. Omdat ZonMw zeker wil weten dat co-financiers van een project 
zich juridisch hebben verplicht tot de toegezegde bedragen voor de cofinanciering is een Letter of 
Commitment per co-financier bij het indienen van de uitgewerkte aanvraag verplicht. De Letter of 
Commitment moet op briefpapier van de betreffende co-financier worden geprint en ondertekend door 
een persoon die daartoe gemachtigd is. De Letter of Commitment mag in principe maar één 
opschortende voorwaarde bevatten, namelijk dat de toezegging met betrekking tot de cofinanciering 
alléén geldt als ZonMw de subsidieaanvraag honoreert. Elke andere voorwaarde zal apart beoordeeld 
worden door de ZonMw-jurist. Ga naar onze website voor een voorbeeld van een Letter of 
Commitment.  
 

Consortium en/of sponsorovereenkomst 
De ZonMw Algemene subsidiebepalingen ZonMw (artikel 11) bepalen dat: ‘De resultaten van 
projecten dienen zonder vergoeding ter beschikking te komen van de Nederlandse samenleving 
danwel van andere projecten op hetzelfde terrein. Eventuele producten kunnen op basis van kostprijs 
ter beschikking worden gesteld. Hiervan kan worden afgeweken als kennisvalorisatie de doelstelling 
van het programma is dan wel wanneer er sprake is van samenwerking met commerciële partijen.’ 
 
Indien in een project wordt samengewerkt met ondernemingen dient na toekenning een 
consortiumovereenkomst te worden gesloten. ZonMw zal bij de beoordeling van de 
consortiumovereenkomst rekening houden met de belangen van de commerciële partijen en specifiek 
de bepalingen met betrekking tot de (valorisatie van) de projectresultaten beoordelen. ZonMw behoudt 
zich het recht voor om bij honorering de gemaakte afspraken te beoordelen op conformiteit met het 
EU steunkader, de algemene subsidiebepalingen van ZonMw en de voorwaarden uit de onderhavige 
subsidieoproep. Voor de samenwerkingsovereenkomst die door de samenwerkende partijen moet 
worden opgesteld en ondertekend gelden de voorwaarden zoals gepubliceerd op de ZonMw website 
onder: Cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking. 
 
Uit de overeenkomst moet blijken dat: 
Er daadwerkelijke samenwerking is; samenwerking tussen ten minste twee onafhankelijke partijen om 
kennis of technologie uit te wisselen of om een gemeenschappelijke doelstelling op basis van een 
taakverdeling te bereiken, waarbij de partijen samen de omvang van het samenwerkingsproject 
bepalen, bijdragen aan de tenuitvoerlegging ervan, en het risico en de resultaten ervan delen. 
Contractonderzoek en het verrichten van onderzoeksdiensten alsook uitsluitend een financiële 

                                                      
13 Zie hiervoor artikel 25, lid, sub a. AGVV. 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/financiele-aspecten-bij-samenwerken/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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bijdrage zonder verdere deelname aan het onderzoeksproject worden niet als vormen van 
samenwerking beschouwd;  
(Hoofd-)aanvragers het recht hebben om hun eigen onderzoeksresultaten te publiceren; 
De kennis die voortkomt uit de samenwerking publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt. 
 
Daarnaast dienen er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken te worden gemaakt over het 
intellectuele eigendom van de kennis en over de producten die in het project worden ontwikkeld. 
Bijprojecten met bedrijfsdeelname dienen deze afspraken over intellectueel eigendom te voldoen aan 
de volgende voorwaarden : 

• Voor zover resultaten worden gegenereerd, zullen deze eigendom zijn van degene die ze 
ontwikkeld heeft; 

• Resultaten van een samenwerkingsproject waaraan geen intellectuele eigendomsrechten 
kunnen worden verleend mogen worden verspreid; 

• Bij resultaten van een samenwerkingsproject waaraan wel intellectuele eigendomsrechten 
kunnen worden verleend, dient rekening gehouden te worden met het doel van deze opdracht 
die er op is gericht een spoedige, brede toepassing van de resultaten te bevorderen. 

 
Beoordeling: De consortiumovereenkomst en andere, voor de (project)resultaten relevante 
overeenkomsten worden als onderdeel van het subsidieverleningsproces door ZonMw beoordeeld op 
conformiteit met voornoemde vereisten. Acceptatie van deze afspraken door ZonMw is één van de 
voorwaarden voor honorering. Naast deelnemen aan een consortium kan een organisatie ook 
besluiten financieel bij te dragen aan een project en verder niet actief deel te nemen in de uitvoering 
ervan. Deze organisatie is dan een sponsor. Vaak sluit een sponsor een aparte overeenkomst af met 
de hoofdaanvrager/projectleider waarin de voorwaarden worden vastgelegd waaronder de sponsor 
een financiële bijdrage levert aan het project (de sponsorovereenkomst). 
 
Op de ZonMw website Juridische aspecten bij samenwerken vindt u een voorbeeldovereenkomst als 
hulpmiddel bij het opstellen van een consortium- en/of sponsorovereenkomst. 
 
Wij verzoeken u in een zo vroeg mogelijk stadium contact op te nemen met de juridische afdeling, de 
afdeling valorisatie of het Knowledge Transfer Office (KTO) van uw organisatie voor hulp bij het 
opstellen van de consortium- en of sponsorovereenkomst. 
 

Maatschappelijk verantwoord licentiëren 
Bij de programmaonderdelen waarin sprake is van licentiëren, worden de meest recente vereisten 
opgenomen uit de afspraken vanuit het traject rondom Maatschappelijk Verantwoordelijk Licentiëren. 
Daarbij dient rekening gehouden te worden met het doel van deze opdracht die er op is gericht een 
spoedige, brede toepassing van de resultaten in Nederland te bevorderen. 
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Bijlage 2 Verklaring – Bevel tot terugvordering van eerder verleende 
staatssteun in het kader van de subsidieoproep [naam subsidieoproep 
van [dd-mm-jjjj] 
 
Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande 
niet begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij u aan juridisch advies in te winnen voordat u deze 
verklaring invult. 
 
Toelichting 
Artikel 1, lid 4 van 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 (hierna de Algemene Groepsvrijstellingsverordening ofwel 
AGVV), bepaalt dat deze verordening niet van toepassing is op steunregelingen die niet uitdrukkelijk 
voorzien in uitsluiting van betaling van individuele steun aan ondernemingen ten aanzien waarvan er 
een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij door 
dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard, 
met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade veroorzaakt door bepaalde 
natuurrampen. 
 
Verklaring 
 
Staat er een bevel tot terugvordering uit bij uw onderneming14  ingevolge een eerder besluit van de  
Europese Commissie waarbij de steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is  
verklaard? 
 
JA:  [  ] 
NEE:  [  ] 
 
 

Naam rechtspersoon: …………………………………………………………………………………. 

 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger van de rechtspersoon: ……………………………….….  

 

Plaats: ………………………………………  Datum: ……………………………………………. 

 

 

Handtekening: …………………………………….. 

 
 
  

                                                      
14 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. Onder economische activiteit 
wordt verstaan: iedere activiteit die erin bestaat goederen of diensten op een markt aan te bieden. 
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Bijlage 3 Verklaring onderneming niet in financiële moeilijkheden in het 
kader van de subsidieoproep [naam subsidieoproep van [dd-mm-jjjj]] 
 

Met deze verklaring verklaart u dat uw onderneming15 niet in financiële moeilijkheden16 verkeert als 
bedoeld in artikel 2, lid 14, van Verordening (EU) Nr. 702/2014 (PbEU L 193) van de Commissie van 
17 juni 2014 (ook wel de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of AGVV). Een onderneming wordt 
beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op korte of 
middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen. Wanneer een onderneming in financiële 
moeilijkheden verkeert, is ZonMw verplicht om de gevraagde subsidie te weigeren. 
 
Uw onderneming verkeert in moeilijkheden wanneer het antwoord op één van de onderstaande 
vragen JA luidt. Kruis aan wat voor uw onderneming van toepassing is 
 

1. In geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een KMO17 -

onderneming die minder dan drie jaar bestaat): levert het in mindering brengen van de 

opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden 

beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatief bedrag 

op dat hoger is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal? 

 

Ja   [  ] 

Nee   [  ] 

N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat; 

N.v.t.  [  ] want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

 

2. In geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt 

aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet-zijnde een KMO-onderneming die 

minder dan drie jaar bestaat): Is meer dan de helft van het kapitaal van de onderneming, zoals in 

de boeken van de onderneming vermeld, verdwenen door de gecumuleerde verliezen18? 

 

Ja   [  ] 

Nee   [  ] 

N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO die minder dan drie jaar bestaat; 

N.v.t.  [  ] want de onderneming is geen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.  

 

3. Loopt tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure of voldoet de onderneming 

volgens het nationale recht aan de criteria om, op verzoek van de schuldeisers, aan een collectieve 

insolventieprocedure te worden onderworpen? 

Ja   [  ] 

Nee   [  ] 

 

                                                      
15 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. Onder economische activiteit 
wordt verstaan: iedere activiteit die erin bestaat goederen of diensten op een markt aan te bieden. 
16 In de zin van de communautaire richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in 
moeilijkheden. 
17 KMO: Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen zijn ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en 
waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro en/of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt. Zie artikel 2 van 
BIJLAGE I bij Verordening (EU) Nr. 702/2014 (PbEU L 193) van de Commissie van 17 juni 2014 (De Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening). 
18 Voor de toepassing van deze bepaling worden met „vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” met name de in bijlage I 
bij Richtlijn 2013/34/EU (1) bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld en omvat het „aandelenkapitaal” ook het 
eventuele agio. 
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4. Heeft de onderneming reddingsteun ontvangen en is de lening nog niet terugbetaald of is de 

garantie nog niet beëindigd? Of heeft de onderneming herstructureringssteun ontvangen en 

bevindt de onderneming zich nog in een herstructureringsplan? 

 

Ja   [  ] 

Nee   [  ] 

  

5. In het geval van een onderneming die geen KMO-onderneming is:  

Bedroeg in de afgelopen twee jaar: 

 

i) De verhouding tussen de schulden en het eigen vermogen van de onderneming meer dan 7,5 en 

ii) De op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming minder dan 1,0? 

 

Ja   [  ] 

Nee   [  ] 

N.v.t.  [  ] want de onderneming is een KMO. 

 

 

Ondergetekende verklaart dat de onderneming niet in financiële moeilijkheden te verkeert. 

 

Naam rechtspersoon: …………………………………………………………………………………. 

 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger van de rechtspersoon: ……………………………….….  

 

Plaats: ………………………………………  Datum: ……………………………………………. 

 

 

Handtekening: …………………………………….. 
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Bijlage 4 Verklaring betreffende cumulatie van staatssteun in het kader 
van de subsidieoproep [naam subsidieoproep van [dd-mm-jjjj] 
 

Aan de onderstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden. Indien u het onderstaande 

niet begrijpt of anderszins twijfels heeft, raden wij aan juridisch advies in te winnen voordat u deze 

verklaring invult. 

 

Toelichting 

Artikel 8 van 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 (hierna de “Algemene Groepsvrijstellingsverordening” ofwel “AGVV”), 

bepaalt dat het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het 

gesteunde project of de gesteunde onderneming in aanmerking wordt genomen ten einde te kunnen 

bepalen of de in artikel 4 AGVV voor aanmelding vastgestelde drempels en de maximale 

steunintensiteiten van hoofdstuk III AGVV in acht worden genomen.  

 

Bestaat er reeds een aanspraak op staatssteun19 bij een andere, landelijke, provinciale of lokale 

overheidsorganisatie, of bij een overheidsorganisatie in een andere lidstaat voor dezelfde in 

aanmerking komende kosten als waarvoor uw onderneming20 in de onderhavige subsidieoproep 

subsidie aanvraagt en zo ja, hoeveel bedraagt deze steun? 

 

 

JA [  ] Bedrag21: …………………………….. 

NEE [  ] 

 

 

Naam rechtspersoon: …………………………………………………………………………………. 

 

Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger van de rechtspersoon: ……………………………….….  

 

Plaats: ………………………………………  Datum: ……………………………………………. 

 

 

Handtekening: …………………………………….. 

 

 

                                                      
19 Hieronder wordt ook begrepen De-minimis steun. 
20 Onderneming: “elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd”. Toelichting: of een bepaalde entiteit als onderneming wordt aangemerkt, hangt dus volledig af van de aard van 
haar activiteiten. Dit algemene beginsel heeft drie belangrijke gevolgen: (1) de status van de entiteit in het nationale recht niet 
bepalend, (2) de vraag of de entiteit is opgezet om winst te genereren is in deze context niet relevant en (3) in het geval dat een 
entiteit als onderneming wordt aangemerkt, houdt dit steeds verband met een specifieke activiteit. Onder economische activiteit 
wordt verstaan: iedere activiteit die erin bestaat goederen of diensten op een markt aan te bieden. 
21 In geval het geen subsidie betreft, hier het Bruto- subsidie-equivalent vermelden. Het „bruto-subsidie-equivalent” (BSE): het 
bedrag van de steun indien deze in de vorm van een subsidie aan de begunstigde was toegekend, vóór aftrek van belastingen 
of andere heffingen. 


