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• Mariene ecosystemen en organismen in Europa zijn: 
– Weinig bestudeerd en onderbenut 

• De immense biodiversiteit in Europese zeeën en oceanen kunnen 
bijdragen tot: 
– Voedselproductie, ecosysteem diensten, innovatieve ontwikkelingen voor 

maatschappelijk belang (gezondheid, milieu, industriële producten en 
processen, energie… ) 

• Een duurzame ontwikkeling van mariene biotechnologie: 
– bevordert de kennis over mariene ecosystemen  

– bevordert de ontwikkeling van de bio-economie en de realisatie van het 
economisch potentieel  

– Integreert de maatschappelijke uitdagingen met het wettelijk kader 

– bevordert de aanpak van de Grand Challenges van deze tijd 
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Waarom een ERA-MarineBiotech? 
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Waarom een ERA-MarineBiotech? 

Belangrijkste gebeurtenissen voorafgaand het Marine Biotechnology ERA-NET: 

EMB position 
paper 4 on 

MBT 

«The Bremen 
meeting» 

Expert 
meeting on 

MBT 

KBBE-NET 
Collaborative 

Working 
Group on MBT 

EMB position 
paper 15 on 

MBT 

FP7 18 months 
Coordination 
and Support 

Action 
(CSA-MBt) 

ERA-NET MarineBiotech: 2014-2017 

2001 2007 2009 2010 2013 
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Doelstellingen: 

1. De basis voorbereiden voor een ERA-NET in mariene biotechnologie  

– Financieringsinstellingen en stakeholders mobiliseren en betrekken in een 
‘Strategic Forum’ en een ‘Stakeholder Group’ (WP2, FCT).  

– Uitbreiden van het partnerschap met financieringsinstellingen die zich 
willen engageren in een ERA-NET in marine biotechnology (WP2/4, FCT/RCN). 

– Het marine biotechnologie landschap in Europa en internationaal in kaart 
brengen (WP3, ESF-MB). 

– Toekomstige mogelijkheden en uitdagingen schetsen (WP4, RCN). 

2. Het potentieel van mariene  
biotechnologie en de toegevoegde  
waarde van een ERA-NET voor een  
‘ERA’ communiceren (WP5, VLIZ). 

 

CSA-MarineBiotech 

October 2010  March 2013 
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CSA-MarineBiotech partners 

 
Belgium - Flanders Marine Institute (VLIZ) 
 - European Marine Board (EMB) 
 
Denmark - Technical University of Denmark (DTU) 
 
France - Centre National de la Recherche Scientifique Roscoff (CNRS) 
 - French Institute for Exploration of the Sea (Ifremer)  
 
Germany - North Germany Life Science Agency (Norgenta) 
 
Italy - National Research Council (CNR) 

 
Norway - Research Council Norway (RCN)  
 
Portugal - Ministry of Science, Technology and Higher education (FCT) 
 
Turkey - The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜTIBTAK) 
 
UK - Biobridge Ltd.  
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• Verschil in benaderingen, focus en mechanismen tussen Europese landen 
(en regio’s) in de manier om mariene biotechnologie onderzoeksactiviteiten 
te ondersteunen 

– Beperkt aantal gedediceerde strategieën, onderzoeksplannen en/of 
financieringsprogramma’s 

– Ondersteuning van mariene biotechnologie vooral onder bredere strategieën 
over biotechnologie of mariene wetenschappen of allebei 

– Hoge mate van versnippering van activiteiten en infrastructuur 

• In sommige landen worden gediceerde strategieën/programma’s 
overwogen of ‘ontwikkeld’ 

– De interesse groeit 

• Op pan-Europees niveau 

– European Marine Board (PP15) en CWG-MBT voorzien documenten met  
een visie, strategie, onderzoeksprioriteiten en eerste identificatie van  
gebieden met gemeenschappelijke interesse tussen verschillende  
lidstaten (2009 / 2010) 

 

MarineBiotech in Europa 
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1. Zorg voor actieve deelname van belanghebbenden aan ERA-MBT 
activiteiten. 

2. Neem een gezamenlijke industrie-academische aanpak, met de 
nodige betrokkenheid van de industrie. 

3. Blijf het Europese mariene biotechnologie landschap in kaart 
brengen. 

4. Blijf een centraal onderdeel van ERA-MBT wijden aan 
communicatie, outreach en het toegang geven tot relevante 
informatie. 

5. Mobiliseer een brede Europese Mariene Biotech 
onderzoeksgemeenschap. 

6. Organiseer een reeks thematische workshops en ondersteunende 
opleidingsactiviteiten. 

Stakeholder aanbevelingen 
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EU-COM 

Call binnen FP7/H2020 voor ERA-NET 

(2 m€) 

Financieringsinstellingen appliceren 
als een consortium (20 partners) 

ERA-NET consortium van  

financieringsinstellingen 

ERA-NET consortium van 
Financieringsinstellingen 

(Description of Work) 

Onderzoeksoproepen met 
nationale financiering 

(€, NOK, DAK, SEK, ISK) 

Academische & 
industriële partners 

vragen projecten aan. 

ERA-NET logistiek 
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ERA-MarineBiotech partners 

19 partners  
in 

14 landen 

www.marinebiotech.eu 

Coordinator 
Steinar Bergseth 
Norwegian Research 
Council 

Projectsduur  
2014-2017 

http://www.marinebiotech.eu/


Doelstellingen en Structuur 

• Duplicatie van onderzoek voorkomen en complementariteit zoeken tussen 
Europese landen bij lopende en nieuwe inspanningen 

– Waarde toevoegen aan het ‘ERA’ door het identificeren van tekortkomingen en 
uitdagingen voor ontwikkelingen rond mariene biotechnologie 

– Samenwerking bevorderen (intern & extern) en middelen bundelen om gezamelijke 
financiering van transnationale projecten uit te voeren met verbeterde coördinatie 

• Hindernissen identificeren en valorisatie van mariene biotechnologie 
stimuleren 

• Zorgen voor verantwoord onderzoek en innovatie binnen wettelijk kader 

• Het potentieel van Mariene Biotechnologie communiceren 

– Het Europese MBT portaal als een unieke vorm van informatie: www.marinebiotech.eu 
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Het werkpakket... 
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December 2013  November 2017 
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Activiteiten ERA-MarineBiotech 

• Organiseren van minstens drie oproepen voor onderzoeksprojecten 

• In kaart brengen van het mariene biotechnologie landschap (update van CSA 

MarineBiotech mapping)  

• Een perspectief ontwikkelen over de toekomst van mariene biotechnologie in Europa 

• ‘International Advisory Group’, een expertengroep die vanuit verschillende perspectieven 

werkt (wetenschap, beleid, industrie) 

• Ontwikkeling van een ‘Strategic Roadmap’ 

• Educatie en trainingsactiviteiten 

• Organiseren van stakeholder events om de dialoog tussen academische, industrie en 

beleidssector te verbeteren en voorwaarden voor succesvolle ontwikkelingen te 

identificeren 

• Ontwikkelen van een blijvend netwerk om mariene biotechnologie te ondersteunen 



ERA-MBT werking 

ERA-MBT: ondersteunen van technologische ontwikkelingen door thematische R&D  te 
ondersteunen 



Mededelingen 
Call for proposals 

& 
Stakeholder workshop 
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Eerste transnationale oproep 
voor onderzoeksprojecten 

• Topic 

– The development of biorefinery processes for marine bioresources 

• Tijdslijn 

– The call text will be published 18 October, 2014 

– a pre-proposal with deadline 10 December, 2014 

– a full proposal for invited consortia, deadline 30 April, 2015 

– Projects expected to start end of 2015 - beginning of 2016 

• Details op www.marinebiotech.eu  
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First Marine Biotechnology 
ERA-NET Stakeholder Meeting 
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WAVES OF INNOVATION 
Integrating National Efforts to Build 
the Future of Marine Biotechnology 

28th - 29th October 2014 
Olissippo Oriente Hotel, Lisbon, 

Portugal 

Session I: State of the Art of Marine Biotechnology 

Session II: Where do we go? 

Session III: Next steps of Marine Biotechnology ERA-NET 



15-10-2014 www.marinebiotech.eu 17 

Blijf op de hoogte: 
- Nieuwsbrief 
- LinkedIn Discussieplatform 
- Wiki- pagina’s 

De MarineBiotech Portaal 



Bedankt 
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