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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 platgetreden 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 Memorabel  
Vanuit het programma Memorabel stelt ZonMw budget beschikbaar voor aanvragen die in deze ronde 
van Off Road worden ingediend op het onderwerp dementie. Om hiervoor in aanmerking te komen 
dient een aanvraag zich te richten op het uitvoeren van baanbrekend onderzoek om het ontstaan van 
dementie beter te begrijpen en te voorkomen en/of aangrijpingspunten te vinden voor diagnostiek 
(‘Onderzoek en ontwikkeling voor de patiënt van morgen’). Voor meer specifieke informatie zie het 
document ‘Memorabel’. 
 

RANDVOORWAARDEN  
Waar moet het voorstel aan te 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’.   

 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. 

 Kennisbenutting:  
Er wordt ondanks dat het ‘high risk - high gain’ projecten betreft wel aandacht gevraagd voor 
de potentiële opbrengst van het project. Indien dit project succesvol is, hoe denkt de 
onderzoeker hier dan een vervolg aan te geven. 

 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.  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Memobijlage_Off_Road_2019.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
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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 voortgangsverslag of 

eindverslag (indien er geen voortgangsverslag is) 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. 

 

Wie kan aanvragen 
 De promotiedatum van de onderzoeker bevindt zich in het tijdvak april 2013 – juni 2017 (2 tot 

6 jaar na promotie). Vanwege de gekozen opzet1 van het programma, zijn er geen 
extensieregelingen van toepassing.  

 Wel biedt ZonMw binnen deze ronde van Off Road 2019, onderzoekers die aan de 
onderstaande criteria en gebeurtenissen voldoen éénmalig de gelegenheid alsnog een 
aanvraag in te dienen. Het gaat om onderzoekers met een promotiedatum tussen januari 
2010 – maart 2013, bij wie na de promotiedatum sprake is geweest van één of meerdere van 
de volgende gebeurtenissen: zwangerschap, ouderschap, zorgtaken, langdurige ziekte of 
zwaarwegende omstandigheden. Onderzoekers dienen hierbij de volgende berekening te 
maken, zie veelgestelde vragen Off Road 2019 (pdf). Als de tijdsduur van deze 
gebeurtenissen in totaal 12 maanden of langer is, is het toegestaan om binnen deze ronde 
éénmalig een aanvraag in te dienen. Wilt u van deze éénmalige gelegenheid gebruik maken, 
stuur dan uw verzoek met daarin uw motivatie ruim vóór de deadline van de ronde naar 
offroad@zonmw.nl. U kunt uw aanvraag pas indienen als uw verzoek is ingewilligd.  

 De hoofdaanvrager, tevens projectleider/penvoerder, mag maar éénmaal een aanvraag 
binnen deze Off Road subsidieronde indienen. 

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

o is gevestigd in Nederland; 

o is onafhankelijk in de uitvoering van onderzoek; 

o heeft een publieke taak; 

o ontvangt minimaal 50% publieke financiering; 

o heeft geen winstoogmerk;  

o de onderzoekers 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, ook onderzoekers aan het einde van hun huidige 
contract kunnen indienen; het instituut waar het onderzoek zal worden uitgevoerd moet wel 
worden opgegeven. 

 De hoofdaanvrager besteedt minimaal 0,2 fte aan dit project. 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. 
 

Welk bedrag kan aangevraagd worden 
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. Matching is 
toegestaan, maar niet verplicht en levert geen voordeel op in de beoordeling. Indien het salaris van de 
onderzoeker niet ten laste komt van het aangevraagde budget, dan wordt die bijdrage als matching 

                                                      
1 Met de gekozen opzet wordt onder andere bedoeld: relatief korte aanvragen, nadruk op het innovatieve idee en projectplan, projecten 

van korte looptijd (max. 18 maanden), eenvoudige vorm van indiening en een lange periode om te kunnen indienen (2-6 jaar na 
promotie). 

https://www.preclinicaltrials.eu/
https://www.preclinicaltrials.eu/
http://www.equator-network.org/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/FAQ_Off_Road_2019.pdf
mailto:offroad@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
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beschouwd. Voor deze ronde is vanuit het open programma Off Road in totaal €1.2 miljoen 
beschikbaar (voor maximaal 12 projecten) en vanuit het programma Memorabel is €100.000 
beschikbaar. Indien er meerdere Memorabel aanvragen gehonoreerd kunnen worden, zal in principe 
één aanvraag vanuit het budget van Memorabel worden gehonoreerd en de rest vanuit het algemene 
budget van Off Road. 

BEOORDELINGSCRITERIA  
De brede commissie (circa 30-40 personen) is samengesteld vanuit diverse wetenschappelijke 
expertises binnen het Off Road en Memorabel (dementie). 
 
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 onderzoeker voor het voorgestelde 
onderzoek en of hij/zij de juiste expertise/motivatie in huis heeft om het onderzoek uit te 
voeren; 

 Kennisbenutting (10%): Bestaat uit een duidelijke omschrijving van wat de opbrengst van 

het project kan zijn indien dit succesvol is en hoe de onderzoeker hier dan een vervolg aan 
kan geven. 

 
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).  

 
PROCEDURE & TIJDPAD 
 
Procedurele voorwaarden 
Houd bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 

 Sluitingsdatum voor het indienen van de subsidieaanvraag is 18 juni 2019, 14.00 uur; 

 Aanvragen kunnen uitsluitend elektronisch en conform de richtlijnen worden ingediend via het 
elektronisch indiensysteem van ZonMw: ‘Mijn ZonMw’. 

 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 van de aanvraag dient geschreven te worden in lekentaal en in het 
Nederlands. U wordt verzocht rekening te houden met eventuele intellectuele eigendommen 
(patentaanvraag). ZonMw publiceert de publiekssamenvatting van alle gehonoreerde projecten op 
haar website. 

 Het budget kan worden gebruikt voor (deel)financiering van de aanstelling van de hoofdaanvrager 
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 postdoc) is niet toegestaan; 

 De hoofdaanvrager dient minimaal 0,2 fte aan dit project te besteden. Meer informatie over de 
toegestane budgetten voor personeel vindt u hier; 

http://www.zonmw.nl/ttd
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/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
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 De algemene subsidiebepalingen (pdf) van 1 juli 2013 en Procedurebrochure aanvragers 2013 
(pdf) zijn van toepassing. Op de ZonMw-pagina voorwaarden en financiën vindt u ook informatie 
over CCD goedkeuring, WBO vergunning, Code Openheid Dierproeven en de Code Biosecurity;  

 Een interview is onderdeel van het beoordelingstraject van uw aanvraag. Van het interview  
worden geluidsopnames gemaakt. Na afloop van de deze ronde worden alle geluidsopnames 
vernietigd;  

 De aanvrager kan bij een subsidieaanvraag alleen verplichte bijlagen toevoegen. Er is géén 
aparte gespecificeerde begroting vereist. Daarnaast is er facultatief de mogelijkheid een bijlage 
van maximaal 1 A4 met figuren en tabellen toe te voegen. 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 Mijn ZonMw. 
Ook dient u in Mijn ZonMw de volgende bijlagen te uploaden: 

 Aanvraagformulier Off Road 2019; 

 Alléén bij cofinanciering: verplichte getekende matchingsverklaring. 

 
Beoordelingsprocedure 
Bij een voorselectie 
Er kunnen circa 30 kandidaten 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 kandidaten krijgen bericht dat de commissie hen niet 
beoogt te selecteren voor verdere beoordeling. Indien kandidaten een gegronde reden hebben om 
tegen het oordeel van de commissie in te gaan, kan een gemotiveerde reactie worden gestuurd. Naar 
aanleiding van de reactie is er een mogelijkheid dat de commissie adviseert de kandidaat alsnog mee 
te nemen in het proces. Alle kandidaten die niet worden geselecteerd, ontvangen een formeel 
afwijzingsbesluit over hun ingediende aanvraag. 
 
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. 
 
Tijdens het interview krijgt de onderzoeker vijf minuten de tijd zijn/haar subsidieaanvraag te pitchen. 
De interviews staan gepland voor 26 en 27 november 2019. Nadere informatie over o.a. de tijd & 
locatie van de interviews, volgen bij een eventuele uitnodiging voor het interview. 
 

 
 
  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
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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 
onderzoekers 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. Voor aanvullende informatie over de ‘Intellectual Property Policy’, zie 
de bijlage ‘Information on IP and ‘In Kind’ Contributions’ (pdf). Het programma Memorabel 
hanteert een eigen Nederlandstalige ‘toelichting en voorwaarden publiek-private 
samenwerking’. Deze is opgenomen in de bijlage ‘Memorabel’ (pdf). 

 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. 

 
 
Tijdpad 2019* 

Deadline indienen subsidieaanvraag 18 juni 2019, 14:00 uur 

Ontvangst voorgenomen besluit voorselectie Begin oktober 2019 

Deadline gemotiveerde reactie Midden oktober 2019 

Interviews  26 en 27 november 2019 (reserveer beide data in uw agenda) 

Besluit Eind januari 2020 

Uiterlijke startdatum 6 maanden na toekenning 
*Onder voorbehoud van wijzigingen. Over exacte deadlines en termijnen wordt u nader geïnformeerd. 

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

INDIENEN 
 

Indiening (via Mijn ZonMw) 
Aanvragen kunnen uitsluitend, en conform de richtlijnen, worden ingediend via het elektronisch 
indiensysteem van ZonMw ‘Mijn ZonMw’. Sluitingsdatum voor het indienen is 18 juni 2019, 14.00 uur. 
Aanvragen die na 18 juni 2019, 14.00 uur worden ingediend, zonder voorafgaande kennisgeving, 
worden niet in behandeling genomen. 
 

Verklaring akkoord indienen subsidieaanvraag 
De aanvrager moet uiterlijk een week na indienen van de subsidieaanvraag de ‘Verklaring akkoord 
indienen subsidieaanvraag’ naar ZonMw sturen. 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. offroad@zonmw.nl. De verklaring dient uiterlijk 1 week na indiening binnen 
te zijn. 
  

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/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Information_on_IP_and_in_kind_contributions_Off_Road_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Memobijlage_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
http://www.zonmw.nl/ttd
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/off-road/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
mailto:offroad@zonmw.nl
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TIPS  
 Als u nog niet eerder met Mijn ZonMw heeft gewerkt moet u een account aanmaken. Dit geldt ook 

indien u reeds eerder een ProjectNet account had aangemaakt! 

 Mijn ZonMw is een nieuw systeem. Wij raden u uitdrukkelijk aan vroeg te beginnen met het 
invoeren van uw aanvraag, minimaal één week voor de deadline. Neemt u bij vragen of 
problemen zo spoedig mogelijk contact op met ZonMw via de servicedesk: 
servicedesk@zonmw.nl. 

 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.  

 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:  
Hesham Alghiwi (programmamanager Off Road)  
Rosan Rongen (programmasecretaris Off Road) 
Te bereiken via: 070 349 51 90 en offroad@zonmw.nl 
 
Bij vragen over ‘Memorabel’ kunt u contact opnemen met: 
Roy Teng (programmamanager Memorabel) 070 349 54 75 
 

Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het elektronisch indiensysteem van Mijn ZonMw kunt u 
contact opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
servicedesk@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 

DOWNLOADS SUBSIDIEOPROEP 
 

Downloads en links 
 Voorbeeld aanvraagformulier Off Road 2019, (pdf) 

 Veelgestelde vragen Off Road 2019 (FAQ Off Road 2019), (pdf) 

 Voorbeeldformat Matchingsverklaring, (pdf) 

 Information on IP and ‘in-kind’ contributions, (Engels, pdf) 

 Subsidiebepalingen 

 Procedurebrochure aanvragers 
  

mailto:servicedesk@zonmw.nl
mailto:offroad@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Voorbeeld_aanvraag_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/FAQ_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Format__niet_verplicht__Letter_of_Commitment__samenwerkingsovereenkomst_.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Information_on_IP_and_in_kind_contributions_Off_Road_def.pdf
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure


                                                             Subsidieoproep: Off Road 2019 

 

7 
 

Off Road call for proposals 2019 (English) 
In no way can ZonMw be held responsible/accountable for any interpretation differences regarding 

the translation text or even translation mistakes. The following is to be considered an extra service 

for international applicants at Dutch research institutions. In case of discrepancy, the Dutch text 

prevails. 

 
 
 

Please note: This subsidy call contains changes that are relatively different to the Off Road 2018 
subsidy round. 

 
Off Road 2019 
Keywords: innovative, unconventional research, High Risk – High Gain, Memorabel, dementia 
 
Call online: 15 April 2019 
Deadline: 18 June 2019, 14.00h  
 
 

PURPOSE OF THE CALL FOR PROPOSALS  
 
The aim of this grant is to challenge young (bio)medical and health researchers to achieve new 
insights and unexpected breakthroughs in medical and/or health research. The focus is on developing 
an innovative idea into a proof of concept. This means that while the developed idea has a long term 
character, the project is aimed at testing the hypothesis behind the concept/idea. We expect some of 
these experimental studies to result in groundbreaking discoveries and accept that this will not apply to 
some of the Off Road projects ('High Risk - High Gain' projects).  
The applications have a high risk profile and are not on the well-trodden paths of research. Project 
proposals describe an unconventional research direction in a start-up phase. Leading in the 
assessment are the ideas, not so much the CV of the researcher.  
Projects are fundamental in nature and are at the beginning of the knowledge chain. The emphasis is 
on developing the idea and the outcome may be negative. Unlike, for example, Veni, Vidi and Vici 
research, expectations with regard to results and publications are more limited. The criteria for 
submission are also less extensive. It is a smaller subsidy for a short period of time.  
 
Extra budget from the ZonMw programme Memorabel  
From the Memorabel programme, ZonMw makes the budget available for applications submitted in 
this round on the subject of dementia. In order to be eligible for this budget, an application must focus 
on carrying out pioneering research to better understand and prevent the development of dementia 
and/or to find starting points for diagnostic testing ('Research and development for the patient of 
tomorrow'). For more specific information see the document ‘Memorabel'. 
 
 
 
 

Please note: This subsidy call contains changes that are relatively different to the Off Road 2018 

subsidy round. 

  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Memobijlage_Off_Road_2019.pdf
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PRECONDITIONS 
What must the proposal satisfy? 

 Field of Research: 
This concerns groundbreaking, unconventional research and is potentially high-risk. It could 
trigger a major breakthrough in that field of research as a result. The research concerns one or 
more of the following fields of research: (bio) medical or health (care) sciences. 

 Out of the box: 
Clear reasons as to why this project can be classified as off the beaten track, what puts this 
research proposal ‘out of the box’.  

 Plan of Action: 
‘Pilot data' can reinforce the idea, but it is not a requirement. What is important is that the 
researcher can substantiate the basis of the idea in a clear, precise manner and how s/he thinks 
s/he can prove his/her idea or hypothesis.  

 Brief CV: 
The CV concerns merely a brief statement of justification, in which the researcher can show 
grounds for why s/he is the right person to conduct this research. A publication list may not be 
submitted, but references to articles that substantiate the motivation are allowed. 

 Knowledge utilisation: 
Despite the fact that it concerns ‘high-risk-high-reward’ projects, attention is drawn to the 
potential yield of the project. In the event that the project is successful, how does the researcher 
intend to follow up on this? 

 Research involving animal experiments: 
If the application concerns research involving animal experiments, the use of the ARRIVE 
guideline is then mandatory. A clear substantiation of the use of this guideline should be 
included in the plan of action.  
The ARRIVE guideline is in principal intended as a directive for publications, but it can also be 
used as a guideline to which good animal experimental research should adhere (for example: 
randomisation, blinding, good static and methodological foundation). This guideline is to be 
found on the Equator Network website.  
 
Also look at the websites of Experimental Design Assistant (EDA) and PREPARE. Pay 
attention! In the event of a grant being awarded, registration of the setup of your animal 
experimental research at Preclinical Trials is mandatory. The registration number (proof of 
registration) will be requested in the progress report or the final report (in the event that there is 
no progress report). 
 

 Reporting Guidelines: 
To improve the transparency and quality of (bio)medical or health research, ZonMw expects 
that the researcher will make use of the relevant suggestions from the various available 
reporting guidelines in his/her research plan, research and publications. Describe briefly in the 
plan of action which guideline(s) is used and why. The available guidelines can be found on the 
Equator Network website. 
 

Who Can Apply 
 The researcher's promotion date falls within the period April 2013 - June 2017 (2 to 6 years after 

doctoral graduation). Due to the chosen design of the programme, no extension arrangements 
are applicable1. 

 However, in this round of Off Road 2019, ZonMw does offer researchers who meet the following 
criteria and contingencies set out below a one-off opportunity to submit an application. This 
concerns researchers with a PhD date between January 2010 and March 2013, who have been 
affected by one or more of the following events after the PhD date: pregnancy, parenthood, care 
duties, long-term illness or other weighty circumstances. Researchers must perform the 
following calculations, see frequently asked questions Off Road 2019 (pdf). If the duration of 
these events lasts for 12 months or more in total, submission of a one-off application within this 
round is permitted. If you wish to make use of this one-off opportunity, please send your request, 
together with your statement of justification, well before the deadline of the round to 

                                                      
1 The chosen design includes amongst others, relatively short applications, emphasis on the innovative idea and project plan, short term 

projects (max. 18 months), simple form of submission and a long submission period (2-6 years after promotion). 

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/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
https://eda.nc3rs.org.uk/
https://norecopa.no/prepare/prepare-checklist
https://www.preclinicaltrials.eu/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
http://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/FAQ_Off_Road_2019.pdf
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offroad@zonmw.nl. You may only submit your application once your request has been 
approved.  

 The main applicant, the same as the project leader/secretary, may submit an application only 
once within this round of Off Road call for proposals.  

 The main applicant is affiliated with a Dutch research organisation, in accordance with EU state 
aid law. Employees from other research institutes may only submit an application as the main 
applicant if, in ZonMw’s opinion, at least the following accumulative conditions for the legal entity 
are met: 

o is based in the Netherlands; 
o is independent in the conduct of research; 
o is tasked with a public duty; 
o receives a minimum of 50% public funding; 
o has no profit seeking motive; 
o the researchers have freedom of publication in international scientific literature; 

 Applicants awarded grants from previous rounds of Off Road are excluded from participation. 

 A permanent contract is not necessary, researchers who are at the end of their current 
contracts can also submit; the institute where the research will be conducted must, be 
indicated. 

 The main applicant will bestow at least 0.2 Full Time Equivalent (FTE) on this project. If the 
appointment does not have to be charged to this project, you must hereby provide a statement 
from your institution (in the event of a grant being awarded). Indicate this clearly in the 
financial plan.  

 

What amount can be requested 
For applications falling under the remit of the open Off Road programme, a maximum of €100,000 can 
be requested from ZonMw, with a minimum duration of 12 to a maximum of 18 months. Matching 
is allowed, but is not mandatory and does not yield any advantage in the assessment. If the 
researcher's salary is not to be charged to the budget applied for, that contribution will be regarded as 
matching. For this round, a total of €1.2 million is available from the open Off Road programme (for a 
maximum of 12 projects) and €100,000 will be made available from the Memorabel programme. If 
multiple Memorabel applications can be granted, an application will in principle be granted from 
Memorabel’s budget and the remainder from the general Off Road budget. 
 

ASSESSMENT CRITERIA 
The comprehensive committee (of around 30-40 people) consists of the various scientific expertise 
from within Off Road and Memorabel (dementia). 
 
The application is assessed by this comprehensive committee on: 

 The out of the box nature (50%): Consists of a short statement of justification. Give reasons 
why this project is different, how it deviates/differs from current/ongoing research in this field, 
and why it concerns a groundbreaking innovation. The application must be innovative and 
high risk – high gain. It should be an unconventional and challenging idea. Preliminary work is 
desirable but not required. This is about the challenge and originality of the proposal; 

 Quality of the project plan (30%): Consists of a description of the plan of action. Also think 

about the suitability of the research methods and the feasibility of the project within the 
selected duration. Mention and describe the relevant reporting guidelines. Use of the ARRIVE 
guidelines is mandatory in animal experimental research. 
Data management: Briefly indicate whether your research question can be answered by 
existing data and an appropriate research methodology. If not, or if it can be answered only in 
part, give grounds for the added value of the new data being collected to add to existing data 
sets. 

 Curriculum Vitae (10%): Consists of a short statement of justification and personal details 

(no publication list allowed). The questions are about the suitability of the researcher for the 
research proposed, and whether s/he possesses the relevant expertise/motivation to carry out 
the research; 

 Knowledge utilisation (10%): Consists of a clear description of what the gains of the project 

can be in the event that it is successful, and how the researcher can follow up on this. 
 

mailto:offroad@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/cofinanciering-en-publiek-private-samenwerking/
http://www.equator-network.org/reporting-guidelines/improving-bioscience-research-reporting-the-arrive-guidelines-for-reporting-animal-research/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
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Good projects, where possible, take account of diversity, participation of end users and the application 
of IT and e-health. The expected applicability and use of the results or products in education or 
practice is also an important criterion. You will find more information about these criteria in the 
procedural brochure. 
 

PROCEDURE & TIME FRAME 
 

Procedural conditions 
When writing the grant application, take the following points into consideration: 

 Closing date for submitting the grant application is 18 June 2019 at 14.00 hours; 

 Applications may only be submitted electronically, and in accordance with the guidelines via 
the electronic submission system of ZonMw, 'My ZonMw'; 

 Write your application in English. Your application must be intelligible to a wide-ranging group 
of experts, and avoid using abbreviations as much as possible; 

 The public summary of the application should be written in layman's terms and in Dutch. You 
are requested to take into account any intellectual property pending (patent application). 
ZonMw publishes the public summary of all grant awarded projects on its website; 

 The budget can be used to (partially) fund the appointment of the main applicant, and for 
equipment costs; 

 A maximum of 30% of the budget requested from ZonMw may be deployed for support staff 
(secondary & higher vocational education: MBO / HBO in Dutch). The appointment of scientific 
staff (for example postdoc) is not permitted; 

 The main applicant must bestow at least 0.2 FTE on this project. More information about the 
permitted budgets for staff can be found here; 

 The general subsidy regulations of 1 July 2013 and the Procedural Brochure for Applicants 
2013 will apply. On the ZonMw conditions and finance page you will also find information on 
CCD approval, WBO licence, the Openness Code on Animal Testing and the Biosecurity 
Code; 

 An interview forms part of your application’s assessment process. Sound recordings are made 
of the interview. All audio recordings will be destroyed at the end of this round; 

 The applicant can add only mandatory appendices to a grant application. No separate 
specified budget is required. In addition, there is the option to add an appendix of a maximum 
of 1 A4 with figures and tables. Other attachments, such as a separate CV or support 
letters, are not permitted and will not be included in the assessment of your application; 

 
The completed submission of an Off Road application consists of completed tabs in My ZonMw. 
You must also upload the following attachments in My ZonMw: 

 Application form Off Road 2019; 

 Only by co-funding: an obligatory signed matching funds commitment letter. 
 

Assessment procedure 
At Pre-selection  
Approximately 30 candidates can be invited for interview. Should there be more than 30 grant 
applications, a pre-selection will be held, whereby the committee selects the most promising 
applications based on the aforementioned assessment criteria. Applicants must have been assessed 
as at least very good or excellent in order to be deemed eligible for interview (preliminary 
qualification). In the event of a tie, a higher score on the "out of the box" element will be decisive. The 
least promising candidates will be informed that the committee does not intend to select them for 
further assessment. Should candidates have grounds for disputing the committee's decision, they may 
send in a judiciously worded response. As a result of the response, there is a possibility that the 
committee will advise that the candidates be included in the selection process after all. All candidates 
not selected receive a formal rejection decision on their submitted application. 
 
Interview 
No use will be made of (external) referees. During the interview, a hearing in front of a selection panel 
from the committee will take place, in which all elements (and assessment criteria) of the grant 
application can be discussed and will therefore form part of the assessment. The interview is an 
important part of the assessment, whereby all criteria will be judged anew by the committee and may 

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/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Procedurebrochure_ZonMw_aanvragers_v3.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
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result in differences between the preliminary and final qualifications. Applications must be deemed 
excellent or very good to become eligible for funding (final qualification). In the event of a tie, a higher 
score on the "out of the box" element will prove decisive. 
 
During the interview, the researcher is given five minutes to pitch his/her grant application. The 
interviews are scheduled for 26 & 27 November, 2019. Further information on, amongst other things, 
the time & location of the interviews, will follow with a subsequent invitation to interview. 
 

When the project is granted 
 All scientific publications resulting from research that is funded by grants derived from this call 

for proposals are to be immediately (at the time of publication) freely accessible worldwide 
(Open Access). There are several ways for researchers to publish Open Access. A detailed 
explanation regarding Open Access can be found at Open Access. In addition, ZonMw has an 
incentive fund within the MKMD Knowledge Infrastructure Module for the publication of solid 
negative or neutral results from animal experimental research. 

 In the case of a Public-Private Partnership: Before the start of the research project a 
consortium agreement must be signed by all cooperating parties, in which both working 
agreements and intellectual property rights are set out. The Tech Transfer Office (TTO) 
affiliated with the institute of knowledge can offer expert help with this. For supplementary 
information on ‘Intellectual Property Policy’, see the appendix ‘Information on IP and ‘In Kind’ 
Contributions’. The Memorabel programme employs its own Dutch language ‘explanation and 
conditions for public-private partnerships’. This is included in the ‘Memorabel’ appendix. 

 Access to data: ZonMw encourages optimal use of data and supports this with the subsidy 
regulation on data files (Article 20 of the subsidy regulations of ZonMw, in Dutch). On the 
website you will find information about data management that can help make your data 
discoverable, accessible, interchangeable, reusable and permanently stored. Note: You need 
only write a data management plan once your application has been approved. More 
information about this will follow in the grant award letter. 

 

Timeline 2019* 
Deadline for submitting subsidy application 18 June 2019, 14.00 hrs 

Reception of proposed pre-selection decision Beginning of October 2019 

Deadline for reasoned/justified response Mid-October 2019 

Interviews  26 & 27 November 2019 (save both dates in your diary) 

Decision End of January 2020 

Latest start date 6 months after allocation 
*Subject to change. You will be informed about exact deadlines and time limits. 

 

More information: 
Keep an eye on the programme page on the ZonMw website, this will be updated regularly. 
 
 

SUBMIT 
 

Submission (via My ZonMw) 
Applications may only be submitted via the electronic submission system of ZonMw, ‘My ZonMw’, and 
in accordance with the guidelines. Closing date for submission is 18 June 2019, 14.00 hrs. Any 
applications submitted after June 18th 2019, 14.00h (CET) without prior notification will not be 
processed. 
 

Declaration submitting grant application  
Please note the ‘Verklaring akkoord indienen subsidieaanvraag’ (Declaration submitting 
grant application). This form should be signed by the person with administrative responsibility 
and the main applicant, and mailed to ZonMw addressed to offroad@zonmw.nl. The form 
must be received no later than one week after online submission of the application. 
 
 

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/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Information_on_IP_and_in_kind_contributions_Off_Road_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Information_on_IP_and_in_kind_contributions_Off_Road_def.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Memobijlage_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Corporate/Algemene-subsidiebepalingen-ZonMw_per_1_juli_2013.pdf
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/toegang-tot-data/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/off-road/
https://mijn.zonmw.nl/register/?return_url=%2F
https://www.zonmw.nl/fileadmin/user_upload/verklaring-akkoord-indienen-uitgewerkte-subsidieaanvraag-2.pdf
mailto:offroad@zonmw.nl
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TIPS 
 If you have not previously worked with ‘My ZonMw’, you must set up an account with us. This 

also applies if you have created a ProjectNet account! 

 ‘My ZonMw’ is a new system. We expressly advise you to begin entering your application 
early, at least one week before the deadline. If you have any questions or problems, please 
contact ZonMw as soon as possible via the service desk: servicedesk@zonmw.nl. 

 We also recommend that prior to submitting your application digitally, you print out a PDF of 
your application and check it for irregularities. 

 

Questions about Content 
For questions about content you can contact: 
 
Hesham Alghiwi (programme manager Off Road) 
Rosan Rongen (programme secretary Off Road) 
Available via: 070 349 51 90 and at offroad@zonmw.nl 
 
For questions about ‘Memorabel’ you can contact: 
Roy Teng (Memorabel programme manager) 070 349 50 23 
 

Technical questions 
For technical questions in respect to the use of the My ZonMw electronic submission system, please 
contact the service desk: Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m., 070 349 51 78, 
servicedesk@zonmw.nl. State your telephone number in your e-mail so that we can call you back. 
 

DOWNLOADS CALL FOR PROPOSALS 
 

Downloads and links 
 

 Example application form Off Road 2019, (pdf) 

 Frequently Asked Questions Off Road 2019, (pdf) 

 Example Matching funds commitment letter, (pdf) 

 Information on IP and ‘in-kind’ contributions, (English only, pdf) 

 Subsidy regulations 

 Applicants' procedural brochure 
 
 

mailto:servicedesk@zonmw.nl
mailto:offroad@zonmw.nl
mailto:servicedesk@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/Voorbeeld_aanvraag_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/2019/FAQ_Off_Road_2019.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Format__niet_verplicht__Letter_of_Commitment__samenwerkingsovereenkomst_.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Off_Road/Information_on_IP_and_in_kind_contributions_Off_Road_def.pdf
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure

