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Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen 
Netwerksubsidies 

 
Algemeen 
Het ZonMw programma Priority Medicines Zeldzame Aandoeningen en Weesgeneesmiddelen 
(PM Rare) heeft als hoofddoel het stimuleren van translationeel onderzoek op het gebied van 
zeldzame aandoeningen met als einddoel het ontwikkelen van therapieën. 
Binnen dit programma is een gedeelte van het budget (totaal 300 k€) gereserveerd om 
Nederlandse onderzoekers en clinici te stimuleren om meer (inter)nationale netwerken aan te 
gaan. Dit budget kan worden gebruikt voor het organiseren van (inter)nationale workshops in 
Nederland met als doel om samenwerking te bevorderen op het gebied van zeldzame 
aandoeningen. Daarnaast kan op dit budget ook een beroep worden gedaan voor het financieren 
van reis- en verblijfkosten voor een periode van maximaal drie maanden van een Nederlandse 
onderzoeker of clinicus in een buitenlandse kliniek of laboratorium om onderzoek te doen of een 
techniek te leren. 
 
Doelstellingen 
ZonMw heeft met deze subsidie de volgende doelstellingen op het gebied van zeldzame 
aandoeningen en weesgeneesmiddelen: 
1. Het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en tussen 

wetenschappers en andere doelgroepen zoals patiënten en bedrijven; 
2. Innovatie en stimulering van onderzoek; 
3. Vergroting van (technologische) kennis m.b.t. (onderzoek naar) zeldzame aandoeningen; 
4. Participatie van jonge onderzoekers. 
 
Wie kan aanvragen 
De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling  
(universiteit, aan universiteit gelieerd onderzoeksinstituut, universitair medisch centrum,  
STZ-ziekenhuis, gezondheidsbevorderend instituut of kennisinstelling). De subsidierelatie wordt 
aangegaan met de Nederlandse instelling.  
 
Wat u kunt aanvragen 
Voor dit onderzoek zijn subsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 15.000 €. 
Personeelskosten zijn niet subsidiabel binnen deze subsidievorm. De aanvraag dient te voldoen 
aan de ZonMw subsidievoorwaarden. 
Per jaar (t/m 2014) is totaal maximaal € 100.000 beschikbaar. 
 
Wanneer u kunt aanvragen 
Subsidieaanvragen kunnen in principe doorlopend worden ingediend. Per jaar worden vier 
deadlines gehanteerd waarop de op dat moment ingediende voorstellen worden verzameld en in 
onderlinge competitie worden beoordeeld.  
Deze deadlines zijn gesteld op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december. 
 
Procedure 
U kunt via de subsidiekalender een netwerksubsidie aanvraagformulier downloaden. Uw 
aanvraag wordt alleen in behandeling genomen wanneer u deze minimaal 6 maanden voor 
aanvang van de bijeenkomst of buitenlands verblijf indient. De programmacommissie PM Rare 
toetst de aanvragen aan de doelstellingen met haar aandachtspunten zoals die hierna zijn 
beschreven en zal via een schriftelijke ronde een advies over toekenning of afwijzing van het 
project aan ZonMw geven. 
Maximaal zes weken na de deadline neemt ZonMw het besluit omtrent toekenning.  
 
Toetsing van uw aanvraag 
De netwerksubsidie aanvragen worden in onderlinge competitie ingediend. Een aanvraag wordt 
alleen in behandeling genomen als het project ten dienste staat van een zeldzame aandoening, 
waarbij de Europese definitie van een zeldzame aandoening wordt gehanteerd: de zeldzame 
aandoening is een levensbedreigende of chronische invaliderende aandoening die niet vaker 
voorkomt dan 1:2000 inwoners in de Europese Unie. Afwijzing of toekenning is afhankelijk van de 
mate waarin de bijeenkomst of het werkbezoek aansluit bij de doelstellingen van dit programma 
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en van de beschikbaarheid van programmabudget. Het is dus van belang dat u helder motiveert 
op welke wijze de bijeenkomst of het werkbezoek de doelstellingen helpt te realiseren. 
Hieronder staan punten van aandacht beschreven bij de doelstellingen van dit programma. Deze 
spelen een belangrijke rol bij de toetsing van uw aanvraag. De toelichting per doelstelling heeft 
een illustrerende functie, dit zijn geen voorwaarden.  
 
Waar kunt u bij de doelstellingen aan denken?  
 
1. Bevorderen van netwerkvorming op nationaal en internationaal niveau 
Netwerkvorming, het vormen van een nog niet bestaand netwerk en het aangaan van nieuwe 
samenwerking, kan gestimuleerd worden door bijvoorbeeld: 

 een bijeenkomst waarin verschillende relevante partijen (b.v. onderzoekers,  
patiëntenvereniging, private partijen) gezamenlijk participeren om zo het aangaan van 
nieuwe samenwerking te helpen bevorderen; 

 een bijeenkomst die uitwisseling van ideeën en resultaten van wetenschappelijk 
onderzoek tussen de verschillende (klinische en preklinische) disciplines helpt 
bevorderen; 

 
2. Op innovatie gericht 
Dit kan bijvoorbeeld inhoud krijgen door: 

 inbreng van toonaangevende onderzoekers op nationaal en internationaal niveau; 

 aan een nieuwe ontwikkeling een themagerichte samenkomst te wijden; 

 het samenbrengen van een nieuw verband van onderzoekers en andere doelgroepen; 

 een interactie tussen wetenschappers en ‘gebruikers’ van resultaten van het onderzoek. 
 
ZonMw ondersteunt netwerkbijeenkomsten die geen overlap hebben met vergelijkbare 
activiteiten (concurrerende nationale of internationale wetenschappelijke bijeenkomsten). 
 
3. Vergroten van (technologische) kennis 
Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door: 

 het opdoen van specifieke kennis en expertise door een Nederlandse onderzoeker in een 
buitenlandse kliniek of laboratorium; 

 het uitvoeren van specifiek onderzoek door een Nederlandse onderzoeker in een 
buitenlandse kliniek of laboratorium; 

 het uitnodigen van een buitenlandse onderzoeker naar een Nederlandse kliniek of 
laboratorium voor het introduceren van specifieke kennis en expertise .   

 
ZonMw ondersteunt een buitenlands verblijf indien de gewenste kennis, expertise of techniek 
aantoonbaar niet aanwezig of beschikbaar is in Nederland.  
 
4. Actieve deelname van jonge onderzoekers 
ZonMw acht het zeer belangrijk dat jonge onderzoekers (promovendi, jonge postdocs) actief 
deelnemen in onderzoek en samenwerkingsverbanden.  
 
Administratieve punten bij aanvraag van een netwerksubsidie 
 

 Aanvragen moeten ten minste zes maanden vóór de datum van de bijeenkomst of het 
werkbezoek bij ZonMw zijn ontvangen. Maximaal zes weken na de deadline wordt een 
beslissing omtrent toekenning en hoogte van de bijdrage kenbaar gemaakt.  

 Na toekenning wordt 80% van de subsidie bevoorschot. De resterende betaling vindt achteraf 
(binnen twee maanden na de bijeenkomst of na afloop van het werkbezoek) plaats op basis 
van declaratie en een eindafrekening voorzien van relevante bewijsstukken. Indien de 
declaratie niet binnen twee maanden na de bijeenkomst of het werkbezoek plaatsvindt, 
behoudt ZonMw zich het recht voor het resterende gedeelte van de subsidie in te houden.  

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen bij mevrouw C. van der Horst, secretaresse  
(070-3495201; pmr@zonmw.nl). 
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