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Oproep tot het indienen van subsidieaanvragen op uitnodiging binnen het 
programma Klinische Fellows. 
 
Klinische Fellows 2021 
Onderwerpen: talent, arts-onderzoeker, vernieuwend onderzoek, eerste eigen onderzoekslijn 
 
Datum geplaatst: 26 april 2022 
Deadline: 23 juni 2022, 14.00 uur  
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DOEL SUBSIDIEOPROEP 
ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk 
onderzoek met elkaar verbinden en versterken, om de patiëntenzorg te verbeteren door te investeren 
in ‘bruggenbouwers’. In dit programma krijgen jonge gepromoveerde clinici de kans om deze 
brugfunctie op te bouwen en hun eerste eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. 
 
Wie kan aanvragen? 
Let op! Deze openstelling geldt alleen voor hen die een e-mail hebben ontvangen, waarin zij door 
ZonMw worden uitgenodigd een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen.  

De randvoorwaarden voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag, vindt u in de oproep voor 
projectidee.  

Welk bedrag kan aangevraagd worden? 
De subsidie bedraagt maximaal €200.000 per project. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal  
€ 3.000.000,- beschikbaar.   
 
Aanvullende randvoorwaarden 
U kunt alleen een uitgewerkte subsidieaanvraag indienen als uw eerder ingediende projectidee in 
deze subsidieronde een positief advies tot uitwerken heeft gekregen. Als u besluit tegen negatief 
advies een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, dient u dit uiterlijk 10 dagen na ontvangst van 
de adviesmail te melden via klinischefellows@zonmw.nl.  
 
Staatssteun 
ZonMw verstrekt geen subsidie als dit leidt of kan leiden tot het verlenen van onrechtmatige 
staatssteun1. Voor deze subsidieronde geldt daarom de volgende staatssteunmaatregel: 
 
Daadwerkelijke samenwerking 
Wanneer ondernemingen2 en onderzoeksorganisaties samenwerken aan het project, bestaat het 
risico dat de subsidie als ongeoorloofde staatssteun wordt beschouwd.  
Volgens paragraaf 2.2.2 Kaderregeling O&O&I3 is er geen sprake van (ongeoorloofde) staatssteun als 
de samenwerkende partijen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wanneer zij aan die voorwaarden 
voldoen, is sprake van ‘daadwerkelijke samenwerking’. (Zie voor de voorwaarden en toelichting 
Bijlage 7 – Staatssteun – Daadwerkelijke Samenwerking)  
Om aan de voorwaarden van daadwerkelijke samenwerking te kunnen voldoen, kunnen de 
projectactiviteiten alleen starten nadat een samenwerkingsovereenkomst geaccepteerd is door 
ZonMw en ondertekend is door alle betrokken samenwerkingspartijen. De projectactiviteiten mogen 
dus niet eerder starten.  
 
Meer informatie over staatssteun vindt u op de ZonMw-webpagina Vrijstellingverordeningen 
staatssteun. 
 
Samenwerking en bijdrage van derden 
ZonMw stimuleert samenwerking tussen en deelname van partijen. Daarbij geldt dat geen subsidie 
wordt verstrekt als afspraken leiden of kunnen leiden tot het verlenen van onrechtmatige staatssteun 
of als daardoor niet aan de algemene subsidiebepalingen van ZonMw of voorwaarden van de 
subsidieoproep kan worden voldaan.  

 
1 Artikel 107 VWEU. 
2 Een onderneming in de zin van het EU staatssteunrecht betreft elke eenheid die een economische activiteit uitvoert, ongeacht 
rechtsvorm of wijze van financiering. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&rid=7  

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/1._subsidieoproep_ProjectIdee__KF_2021_def_subsidieplafond_verhoging.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/1._subsidieoproep_ProjectIdee__KF_2021_def_subsidieplafond_verhoging.pdf
mailto:klinischefellows@zonmw.nl
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/vrijstellingsverordeningen-staatssteun/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/voorwaarden-en-financien/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0627(01)&rid=7
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− Samenwerking met een academische instelling is een vereiste. 

 
 
 
 
Uit de subsidieaanvraag en begroting moet duidelijk naar voren komen: 
− Met welke partijen samengewerkt wordt. Beschrijf per partij op welke manier deze actief bijdraagt 

aan het project; dit zijn in elk geval partijen die op de begroting voorkomen als een partij die 
aanspraak wenst te maken op een deel van de subsidie. Ook partijen die voor eigen rekening en 
risico actief bijdragen maken onderdeel uit van de samenwerking. 

− Met welke partij(en) een sponsorovereenkomst zal worden aangegaan en wat de in-natura of 
geldelijke bijdrage is. 

− Welke partijen worden ingehuurd of indien dit nog niet bekend is, voor welke activiteiten wordt 
voorzien dat dit door derden zal worden uitgevoerd en de daarvoor te maken kosten (inclusief 
btw). Zie voor meer informatie en de voorwaarden voor inhuur/opdracht de ZonMw-webpagina 
Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. 

 
Samenwerking en sponsoring moeten definitief geregeld zijn voor de start van het project. Bij het 
indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag volstaat een letter of commitment van de 
samenwerkings- of sponsoringspartner. 
 
Letter of Commitment 
Omdat ZonMw zeker wil weten dat samenwerkende partijen/sponsors van een project zich juridisch 
hebben verplicht tot de toegezegde bijdrage, is een Letter of Commitment per samenwerkende 
partij/sponsor bij het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag verplicht. Gebruik hiervoor het 
voorbeeld op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden. 
 
Samenwerkings- en sponsorovereenkomst 
Op de ZonMw-webpagina Subsidies en Samenwerking/bijdragen van derden vindt u meer informatie 
over de verschillende vormen van samenwerken en bijdragen (sponsoring/opdracht) met 
voorbeeldovereenkomsten als hulpmiddel bij het opstellen van de betreffende overeenkomst en de 
voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen in de daarbij horende uitleg. De op deze 
webpagina en in de uitleg genoemde voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze 
subsidieoproep. Indien ZonMw concept samenwerkings- en/of sponsorovereenkomst(en) opvraagt, 
verleent zij de subsidie op voorwaarde dat de overeenkomst(en) door haar geaccepteerd 
wordt/worden. 
 
 

PROCEDURE & TIJDPAD 
Kansrijke aanvragers hebben tot 23 juni 2022 om 14:00 uur de mogelijkheid om een uitgewerkte 
subsidieaanvraag in te dienen. De uitgewerkte subsidieaanvragen worden voor advies naar externe 
referenten gestuurd. Vervolgens krijgen de aanvragers de mogelijkheid om op de geanonimiseerde 
referentoordelen te reageren (wederhoor). Hiervoor is slechts kort de tijd (5 werkdagen). 
Daaropvolgend wordt nogmaals in een beoordelingsvergadering een beperkt aantal aanvragers 
geselecteerd die worden uitgenodigd voor een interview. Het interview is een belangrijk onderdeel van 
de beoordeling, waarbij alle criteria door de commissie opnieuw worden beoordeeld. Aanvragen 
dienen excellent of zeer goed te zijn beoordeeld om voor honorering in aanmerking te komen 
(eindkwalificatie). De interviews vinden plaats 27 september 2022. 
 
Houdt bij het schrijven van de subsidieaanvraag rekening met de volgende punten: 
• Schrijf uw aanvraag in het Engels.  
• Tijdens een interview wordt een (geluids)opname gemaakt. Na afloop van de bezwaarperiode 

wordt de (geluids)opname vernietigd.  

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/cofinanciering/subsidies-en-samenwerkingbijdragen-van-derden/
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• Uitgewerkte subsidieaanvragen moeten 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.  

• Bij de uitgewerkte subsidieaanvraag kunnen alleen de verplichte bijlagen toegevoegd worden.  
 
Verplichte bijlagen zijn: 

1. Checklist methodologie (zie aanvraagformulier) 
2. Het format voor het uitwerken van het CV (zie bijlage 1) 
3. Het (gedetailleerde) budgetformulier (zie bijlage 2) 
4. In geval dat de aanvrager werkzaam is bij een academische instelling:  

Een aanstellingsverklaring/inbeddingsgarantie vanuit de (academische) instelling waar de 
aanvrager werkzaam is en van waaruit de aanvraag wordt ingediend (zie bijlage 3)  

5. In geval dat de aanvrager werkzaam is bij een niet-academische instelling:  
a.   Een samenwerkingsverklaring met de academische partner (zie bijlage 4)  
b.   Garantieverklaring van de niet-academische zorg- of praktijkinstelling voor de tijd die   
wordt ingezet voor onderzoek. (zie bijlage 5) 

6. In geval dat de aanvrager samenwerkt met derden (ondernemingen): 
Letter of commitment van de samenwerkings- of sponsoringspartner (zie bijlage 6) 

Optioneel: 
7. Figuren & tabellen  

 
Voor alle bijlagen geldt dat bij overschrijding van het aantal pagina’s, slechts het toegestane aantal 
pagina’s wordt meegenomen in de beoordeling van de uitgewerkte aanvraag! 
Bijlagen anders dan de genoemde, toegestane, documenten worden in hun geheel niet meegenomen 
in de beoordeling! 

 
Tijdpad  
 
Deadline uitgewerkte aanvragen 23 juni 2022, 14:00 uur 

Zomervakantie 
Ontvangst referentenrapporten door aanvragers voor 
wederhoor 

Midden augustus 2022 

Deadline indienen wederhoor op referentenrapporten Eind augustus 2022 
Uitnodiging voor interview Midden september 2022 
Interviews 27 september 2022, gehele dag 
Besluit subsidieronde Eind oktober 2022 
Uiterlijke startdatum Begin april 2023 

 
Meer informatie 
Houd de programmapagina op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt. 
 
INDIENEN 
Indiening (via MijnZonMw) 
Aanvragen kunnen uitsluitend en conform de richtlijnen worden ingediend via het online 
indiensysteem van ZonMw (MijnZonMw). Sluitingsdatum en -tijd voor het indienen van de uitgewerkte 
subsidieaanvragen is 23 juni 2022, om 14.00 uur. 
 
TIPS  
• Als u nog niet eerder met MijnZonMw 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 MijnZonMw 

http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/voorwaardenenfinancien
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/fundamenteel-onderzoek/programmas/programma-detail/klinische-fellows/
https://www.zonmw.nl/fileadmin/documenten/Overig/Handleiding_Mijn_ZonMw.pdf
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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 MijnZonMw heeft gekopieerd, kan het voorkomen dat sommige tekens (zoals 
aanhalingstekens) niet goed worden omgezet. U kunt dit in MijnZonMw zelf corrigeren.  
 
Inhoudelijke vragen 
Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar klinischefellows@zonmw.nl of contact opnemen met: 
Adee Bodewes (programmamanager) 070 349 53 03, 
Corina van Duin (programmasecretaris) 070 349 52 09,  
Jacoline Griep (clusterassistent) 070 349 52 88. 
 
Technische vragen 
Bij technische vragen over het gebruik van het online aanvraagsysteem, MijnZonMw, kunt u contact 
opnemen met de servicedesk: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, 070 349 51 78, 
MijnZonMw@zonmw.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen 
terugbellen. 
 
Downloads en links 
• Subsidiebepalingen 
• Procedurebrochure aanvragers 
 
 

Overige bijlagen subsidieoproep 
Bijlage 1 – Format CV Klinische Fellows 2021  
Bijlage 2 – Gedetailleerd budget formulier  
Bijlage 3 – Format inbeddingsgarantie/aanstellingsverklaring 
Bijlage 4 – Format samenwerkingsverklaring met academische partij 
Bijlage 5 -  Format garantieverklaring van de (niet-academische) zorg- of 
praktijkinstelling 
Bijlage 6 – Format Letter of Commitment 
Bijlage 7 – Staatssteun – Daadwerkelijke Samenwerking 
 
 

mailto:klinischefellows@zonmw.nl
mailto:projectnet@zonmw.nl
http://www.zonmw.nl/subsidiebepalingen
http://www.zonmw.nl/procedurebrochure
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_1._format_CV.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_2._gedetailleerd_budget_formulier_KF2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_3._Format_Inbeddingsgarantie_KF2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_4._Format_Samenwerkingsverklaring_KF2021_defconcept.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_5._Format_garantieverklaring_KF2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_5._Format_garantieverklaring_KF2021.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_6._Letter_of_Commitment_Nederlands_2022_1.0.docx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Fundamenteel/Klinische_Fellows_2021/Bijlage_7._Staatsteun_-_daadwerkelijke_samenwerking.pdf
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