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Nieuws van EG-Liaison
Agenda
13-02-2008
14-02-2008
14-02-2008
20-02-2008

Informatiemiddag ‘Intermodaal Transport, toepassing en onderzoek in Europa’
Capacities - Voorlichtingsmiddag Regions of knowledge en Research potential
Juridisch Financiële Training KP7
Training Life Sciences in KP7

Trainingen 2008
In 2008 organiseert EG-Liaison trainingen waarbij (potentiële) indieners worden geïnformeerd over het Zevende
Kaderprogramma (KP7). U krijgt adviezen voor het indienen, opzetten en beheren van KP7-projecten, informatie over
financiële en juridische aspecten en praktijkoefeningen.
De data staan op onze website, u kunt ze alvast noteren in uw agenda!
Inschrijven is op dit moment nog niet mogelijk.

Nieuws uit Brussel
Binnenkort uniek registratienummer voor ‘legal entities’
Binnenkort is het niet meer nodig dat een bedrijf of organisatie, iedere keer bij indiening van een voorstel, al zijn
administratieve gegevens weer opnieuw moet aanleveren bij de Europese Commissie.
Door middel van een centrale database URF (Unique Registration Facility) legt iedere organisatie in de EU zijn
financiële en juridische gegevens vast. Door middel van een unieke identificatiecode zijn de gegevens toegankelijk voor
de Europese Commissie, bijv. voor de Grant Agreement Preparation Forms.
Iedere ‘legal entity’ moet in de komende maanden een contactpersoon aanwijzen die de juridische zaken behartigt, een
zgn. LEAR (Legal Entity Appointed Representative).
Albanië vanaf 2008 partner in KP7
Op 17 december heeft Albanië een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met de Europese Commissie. Dit
MoU geeft Albanië het recht om vanaf 2008 te participeren in het Zevende Kaderprogramma.
Andere reeds met het Kaderprogramma geassocieerde landen uit die regio zijn: Servië, Kroatië en Macedonië.
Europese Commissie vraagt feed back op eerste KP7 contractonderhandelingen
Heeft u de eerste KP7 contractonderhandelingen achter de rug? Dan wil de de financiële helpdesk van de Europese
Commissie graag uw ervaring weten; er is een enquete opgesteld waarin KP7 indieners hun ervaring met de
contractonderhandelingen kunnen verwerken en aanbevelingen kunnen doen voor verbetering. Het invullen van de
enquete kost tien minuten.
Meer informatie

Nieuws per thema

Health
Derde call KP7-Health verwacht eind juli 2008
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt de volgende en derde call voor het thema Health eind juli 2008
gepubliceerd.
Heeft u ideeën en interesse om deel te nemen aan de volgende Health call dan adviseren wij u vanaf februari 2008
contact met ons op te nemen.
Meer informatie
Eerste call van het DG SANCO Health Programme verwacht eind februari 2008
Op 1 januari 2008 is het nieuwe DG SANCO Health Programme officieel van start gegaan. De eerste call van dit
programma wordt eind februari 2008 verwacht.
Meer informatie
IMI: de stand van zaken
Het recent opgerichte Innovative Medicines Initiative (IMI) richt zich op verbetering van de volgende knelpunten in het
huidige biomedische R&D proces:
- voorspelling van de veiligheid van medicijnen;
- voorspelling van de werkzaamheid van medicijnen;
- kennismanagement infrastructuur;
- kennisoverdracht en training.
Deze activiteiten zijn verder uitgewerkt in de strategic research agenda.
IMI organiseert jaarlijkse calls voor deelname van met name academia en MKB.
Meer informatie
Resultaten gepubliceerd van de 2007 call van het DG SANCO “Public Health Programme”
De resultaten van de 2007 call van het DG Sanco programma zijn gepubliceerd. Zeven projecten met een Nederlandse
coördinator komen in aanmerking voor financiering.
Een overzicht van de 63 toegekende projecten binnen de 2007 call van het DG SANCO “Public Health Programme” is
gepubliceerd op de website van de “Public Health Executive Agengy”(PHEA). Ook vindt u hier een samenvatting van
de analyse van deze call.
Meer informatie
Verslag eerste vergadering “Nanotechnology Safety for Success Dialogue”
Deze vergadering werd georganiseerd door het DG “Health and Consumer Protection”.
Het rapport en de presentaties zijn nu beschikbaar via De tweede bijeenkomst staat gepland voor 2 en 3 oktober 2008.
Meer informatie
Health – “International Information and Training Workshop on the 7th EU Framework Programme for Research
and Technological Development” voor het MKB
10 maart 2008, Berlijn, Duitsland
SME’s go Health organiseert een eendaagse training gericht op MKB-ers die aan het Zevende Kaderprogramma deel
willen nemen.
Deze workshop wordt georganiseerd als aanvulling op het World Health Care congres dat plaats vindt van 10 tot 12
maart 2008. Aan dit congres nemen meer dan 600 leiders op het gebied van gezondheid deel, waaronder ministers,
ambtenaren, ziekenhuis direkteuren, IT vernieuwers, verzekeraars, pharmaceutische bedrijven en leveranciers van
medische apparatuur l.
Toegangsprijs: gratis en 25% korting op het World Health Care congres.
Meer informatie

Information and Communication Technology
Vooraankondiging vierde oproep eContentPlus
De vierde en laatste oproep van eContentPlus wordt in maart 2008 verwacht (sluitingsdatum 12 juni 2008). Voor
projecten is 42,5 miljoen euro beschikbaar.
Meer informatie
Calls Eureka clusters ITEA2 en CELTIC
Twee Eureka ICT clusters hebben momenteel een call open staan:
- ITEA2 (software): deadline 11 april 2008, infodag op 22 februari te Amsterdam
- CELTIC (telecom): deadline 25 april 2008, infodag op 26 februari te Helsinki
Deze Eureka clusters zijn strategische Europese R&D programma’s die van onder meer Nederland subsidie kunnen
krijgen (buiten het Kaderprogramma om). De Eureka afdeling binnen SenterNovem adviseert over deze programma’s.
ICT – ARTEMIS brokerage event
14 februari 2008, Düsseldorf, Duitsland
ARTEMIS is een nieuw Europees R&D programma op het gebied van embedded technologie. De eerste call wordt in
april verwacht. Volgens de planning kunnen geselecteerde projecten in het najaar starten.
Om geïnteresseerden in de call op weg te helpen organiseert ARTEMISIA, de ARTEMIS Industrial Association, een
brokerage event op 14 en 15 februari in Düsseldorf.
Meer informatie
ICT- eContentPlus Infoday vierde call
19 februari 2008, Brussel, België
De Europese Commissie organiseert op dinsdag 19 februari een informatiedag over de vierde en laatste eContentPlus
call.
Meer informatie
‘ICT Delta, het ICT-Innovatiecongres’
8 mei 2008, Beatrixgebouw, Jaarbeurs Utrecht
Meer informatie

Nanosciences Nanotechnologies, Materials and Production Technologies
Analyse door de Europese Commissie van de NMP oproep van 2007
De Europese Commissie heeft de voorstellen geanalyseerd, die zijn ingediend voor de oproep van 2007 van thema 4,
Nanotechnologie – Materialen – Productieprocessen. Een interessante uitkomst daarvan is de gemiddelde EC bijdrage
en het gemiddeld aantal partners per project voor goedgekeurde projecten:
Instrument

Gemiddelde EC bijdrage,
miljoen euro

Gemiddeld aantal partners per
project

Large

7,6

20

SME

3,4

13

Small

3,1

9

Volgens een globale schatting
volgt hieruit dat het budget van een gemiddeld Large project in NMP bijna 14 miljoen euro is, van een SME project 5
miljoen en van een Small project 4,5 miljoen. Daarbij is meegenomen dat kennisinstellingen en MKB’s 75% subsidie
krijgen en andere bedrijven 50%. Deze informatie geeft een indicatie voor indieners voor de oproep van 2008.
Meer informatie

Energy
Oproep KP7 Energy verwacht eind februari
Het grootste gedeelte van de KP7 Energy call wordt verwacht eind februari 2008; het gaat om demonstratiegerichte
projectvoorstellen van DG Transport en Energie van de Europese Commissie (TREN). De belangrijkste doelstelling
van deze TREN oproep is het verkorten van de tijd tot marktintroduktie van veelbelovende technologieën en systemen.
De voorstellen moeten aanzienlijk verder gaan dan de bestaande ‘state-of-the-art’. Het totale budget voor deze oproep
is 147 miljoen euro.
De verwachting is dat de sluitingsdatum van de call eind mei/ begin juni zal zijn.
Een belangrijk onderdeel van deze TREN call is CONCERTO. Dit is het Europese Initiatief gericht om in steden een
aanzienlijke energie efficiëntie te realiseren en de inzet de hoeveelheid nieuwe en hernieuwbare energiebronnen
aanzienlijk te verhogen.
Meer informatie
Sluitingsdatum eerste vier KP 7 Energy calls
De sluitingsdatum van de vier KP7 Energy calls van november 2007 is 26 februari 2008. Het budget van deze vier calls
gezamenlijk is 60.3 miljoen euro. De calls bestaan uit één call voor het RTD (lange termijn onderzoeks) gedeelte, één
call gecombineerd met Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and Production Technologies (NMP) en één call
gericht op Future Emerging Technologies (FET).
Deze drie calls kennen een tweestaps procedure voor indiening en evaluatie.
De vierde call betreft samenwerking met Rusland, en heeft een budget van 4 miljoen euro.
Meer informatie
Intelligent Energy Europe (IEE) oproep 2008 verwacht eind februari 2008
De opening van de eerste oproep voor het Intelligent Energy Europe (IEE) II programma voor 2008 is uitgesteld tot eind
februari 2008. Circa 50 miljoen euro zal beschikbaar worden gesteld voor Europese projecten die gericht zijn op de
bevordering van energie efficiëntie, de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen en het opzetten van lokale en
regionale energieagentschappen. Projectkosten worden tot 75% vergoed.
Details over deze komende oproep volgen nog.
Meer informatie

Transport (including Aeronautics)
Transport Research Arena Europe 2008
Van 21 tot 24 april 2008 vindt in Ljubljana, Slovenië, het evenement European Road Transport Research Arena (TRA
2008) plaats. De doelstelling van TRA 2008 is om nieuwe samenwerkingen te creëren tussen partijen uit alle
transportsectoren. De wegvervoerindustrie is een innovatieve kracht in Europa en een van de grootste R&D
investeerders. Echter klimaatverandering, stedelijke congestie, veiligheid en de toenemende vraag naar personen- en
goederenvervoer eisen steeds meer adequate en innovatieve oplossingen. TRA 2008 komt aan deze behoefte
tegemoet door het samenbrengen van 1500 onderzoekers, researchmanagers en vertegenwoordigers van nationale en
internationale autoriteiten uit Europa en de rest van de wereld.
Meer informatie
MARCO POLO II oproep 2008
De Europese Commissie heeft de oproep voor 2008 gepubliceerd van het MARCO POLO II programma. Het budget
voor deze oproep bedraagt 59 miljoen euro, en de sluitingsdatum is 7 april 2008. De Europese Commissie verwacht in
deze oproep ongeveer 35 projecten te kunnen financieren.
MARCO POLO II ondersteunt commerciële activiteiten op de internationale vrachtvervoersmarkt die tot doel hebben het
aantal vrachtautokilometers over de weg te reduceren. MARCO POLO II voorziet in bijstand aan internationale
projecten in alle segmenten van de vrachtvervoersmarkt. Het programma kan ook projecten financieren waarbij
kandidaat-lidstaten of ‘close third countries’ betrokken zijn.
Meer informatie

Research for the benefit of SME's
Enterprise Europe (EE) Netwerk op 6 februari van start
Het EE-netwerk is een one stop shop voor het MKB over alle vragen rond Europees zakendoen en innovatie.
Het vervangt de activiteiten van resp. het Euro Info Centre (EIC) en het Innovation Relay Centre netwerk (IRC). Het EIC
gaf handelsinformatie en het IRC koppelt technologievraag en -aanbod. In Nederland wordt deelgenomen aan het EEnetwerk door een consortium van EVD, Syntens en SenterNovem.
Veertig Europese landen zijn aangesloten bij het EE-netwerk.
Meer informatie
Vrije Kennisinstituut
Het Vrije Kennisinstituut is een nieuw initiatief voor het verspreiden van kennis, gevestigd in Amsterdam. Het instituut
geeft invulling aan de wensen van de Europese Research Council met betrekking tot de toegang van kennis voor het
MKB, maar ook voor het verspreiden van kennis door kennisinstellingen.
Meer informatie
MKBers in de nieuwe lidstaten geholpen bij deelname aan het ICT programma van de Europese Unie.
Zoekt u een MKB-er in een nieuwe lidstaat, dan kunt u gebruik maken van het InnoSME project.
Op 10 januari is op CORDIS aandacht gegeven aan het InnoSME project. Het project richt zich vooral op onderzoekers
en bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de twaalf nieuwe lidstaten die werkzaam zijn op het gebied van de
informatie- en communicatietechnologieën (ICT). InnoSME heeft als doel om de deelname van de onderzoekers en
innovatieve MKBs aan de Europese programma’s, zoals het Zevende kaderprogramma (KP7) en het Kaderprogramma
voor concurrentievermogen en innovatie (CIP) te verhogen. Door InnoSME kunnen innovatieve MKBs uit de nieuwe
lidstaten worden geïdentificeerd en vergroot het hun kansen voor het verkrijgen van financieringscontracten, in het
bijzonder op het gebied van ICT. InnoSME biedt onder meer zelfdiagnostische gereedschappen, lesmateriaal en een
gepersonifieerde beoordeling van MKBs.
Meer informatie
High Technology Small Firms Conference
21-23 mei, Universiteit Twente, Enschede
Meer informatie

Science in Society
Integration of Female Migrant Domestic Workers: Strategies for Employment and Civic Participation
28 februari 2008, Universiteit van Nicosia, Cyprus
Meer informatie

International Cooperation
Cooperation in education, research and capacity building with non-EU countries
Op 6 maart 2008 vindt in Brussel het volgende seminar: Cooperation in education, research and capacity building with
non-EU countries plaats. De organisatie is in handen van Neth-ER, NUFFIC, PIE, Profound, EG-Liaison, NWO en de
MBO- en HBO-Raad. Voor meer informatie over het seminar zie de website van NUFFIC.

ERA-NET
URBAN-NET call voor transnationale onderzoeksvoorstellen naar stedelijke duurzaamheid
URBAN-NET doet een oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen. Deze loopt van 15 januari tot 15 april 2008.
URBAN-NET is een netwerk van vijftien onderzoek financierende en faciliterende organisaties in twaalf Europese
landen en UN Habitat. Het doel van dit consortium is de structurering en coördinatie van onderzoek naar duurzame
stedelijke ontwikkeling in de European Research Area (ERA).
Meer informatie

Competitiveness and Innovation Programme (CIP)
Het CIP grant programma 2008 gepubliceerd
Het werkprogramma 2008 van DG Enterprise and Industry, is gepubliceerd.
Het werkprogramma is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:
I. Objective of the general publicity
II. Context: The mission of the Directorate General
III. List of planned actions in 2008
III-1 Competitiveness, industrial policy, innovation and entrepreneurship CIP
III-2 Internal market for goods and sectoral policies
III-3 Space & Security
III-4 Ad Hoc Grants
De vermelde data en budget zijn voorlopig en kunnen wijzigen.
De oproepen voor voorstellen worden gepubliceerd op de website van de Europese Commissie.
Verwacht: nieuwe oproep Eco-innovation
Op 21 april aanstaande wordt een eerste oproep verwacht van een nieuw onderdeel van het Concurrentievermogen- en
Innovatieprogramma (CIP), te weten Eco-Innovation. Eco-innovation is onderdeel van de eerste pijler van het CIP, het
Programma voor Ondernemerschap en Innovatie. Voor deze eerste oproep voor Eco-Innovation 2008 is 28 miljoen
euro beschikbaar. De sluitingsdatum is vastgesteld op 11 september 2008.
De belangrijkste doelstelling van deze oproep voor Eco-Innovation is projecten te ondersteunen die gericht zijn op de
promotie van nieuwe en geïntegreerde benaderingen over eco-innovatie in relatie tot producten, processen en
diensten. De oproep is sterk gericht op deelname vanuit het MKB. Aandachtsgebieden in deze oproep zijn:
-Materiaal recycling
-Bouw sector
-Voedsel- en drank sector
-Environmental management voor MKB toepassingen
-Eco-design, labelling en integration of eco-innovation in de supplychain
Meer informatie
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