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ERA-NET en FWO 

 

• Het FWO ondersteunt  

• Onder EU Kaderprogramma 7 

• 19 ERA-NETs 

• Onder EU Horizon 2020 

• 11 ERA-NETs 

 



ERA-NET en FWO 

 

• ERA-NET 

• 1 oproep door alle financiers samen van Europese 
onderzoeksconsortia (joint call) 

• 1 procedure en transnationale peer review 

• Financiering  
• Volgens rangschikking transnationale peer review 

• Tegen de ontvankelijkheidsvoorwaarden van de financierende 
partner 

 



ERA-NET en FWO 

 

• Het FWO ondersteunt 

 

• fundamenteel onderzoek 

 

• in Vlaanderen 

 



ERA-NET en FWO 
• WIE KAN AANVRAGEN? 

 
• Als promotor: 
 

• §1. De promotor die ook de verantwoordelijke woordvoerder is t.a.v. het FWO, is ofwel: 
• 1°     een ZAP-lid met een aanstelling van meer dan 10% aan een Vlaamse universiteit; 
• 2°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 10% heeft aan een Vlaamse universiteit met een 

onderzoeksopdracht 
• 3°     een ZAP-lid dat een aanstelling van 5% heeft aan een Vlaamse universiteit én 

kliniekhoofd of adjunct-kliniekhoofd is of een gelijkgestelde functie heeft in een 
Universitair Ziekenhuis; 

• 4°     een academisch personeelslid, met een aanstelling aan de Evangelische 
Protestantse Faculteit in Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in 
Brussel; 

• 5°     een onderzoeksdirecteur van het FWO 
• 6°     een nominatieve beneficiant van een ERC Starting Grant, een ERC Consolidator 

Grant, een Advanced Grant of een Odysseus II toelage, met een Vlaamse universiteit als 
onthaalinstelling. 

 



ERA-NET en FWO 
• WIE KAN AANVRAGEN? 

 
• Als copromotor: 
 

• minstens postdoctoraal niveau 
• verbonden aan een Vlaamse universiteit  
• of een Vlaamse onderzoeksinstelling  
• of een Vlaams universitair ziekenhuis  
• of de Transnationale universiteit Limburg  
• of de Evangelische Protestantse Faculteit in Leuven 
• of de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel 
• of een federale wetenschappelijke instelling, waarbij de copromotor behoort tot het 

Nederlands taalkader  
• Onderzoekers uit het buitenland kunnen als copromotor bij het project betrokken 

worden zonder financiering door het FWO en  voor zover de samenwerking relevant is 
voor het project. 



ERA-NET en FWO 
• WIE KAN AANVRAGEN? 

 
• Indien bij het project meerdere universiteiten betrokken 

zijn, dient per universiteit minstens de promotor of één 
copromotor te voldoen aan de voorwaarden, zoals hiervoor 
vermeld, en bovendien een aanstelling te hebben die de 
duur van het aangevraagde onderzoeksproject volledig 
dekt. 

• Indien op het ogenblik van de aanvraag nog niet voldaan is 
aan deze voorwaarden, dient de aanvrager aan te tonen 
dat dit wel het geval zal zijn bij de start van de 
overeenkomst. 



ERA-NET en FWO 
• WAT KAN JE AANVRAGEN? 

• € 200.000 / Vlaams onderzoeksproject in een ERA-
NET MBT-consortium / 3 jaar 

• Kostencategorieën: 
• Personeel 
• Werking 
• Uitrusting (max. € 150.000) 

  De aanvrager verdeelt zelf de kosten over het 
   totaalbudget van € 200 k  
  De aanvrager geeft daartoe de (geschatte)  
   bedragen per kostenitem op. 



ERA-NET en FWO 
• Wie betaalt? 

• De aanvrager geeft aan bij welk agentschap middelen 
worden aangevraagd. 

• Het FWO controleert na indiening van de projecten 
de ontvankelijkheid van de kandidaten en de 
gevraagde middelen. 

• Het FWO financiert de daar aangevraagde middelen 
op basis van de rangschikking door de transnationale 
peer review.  
 ERA-NET-deelprojecten gefinancierd door het FWO zijn dus FWO-
 onderzoeksprojecten 



ERA-NET en FWO 

• Wie betaalt? 

 

• Het FWO betaalt aan de onthaalinstellingen 
overhead op de toegekende middelen. 

• De aanvrager dient dus geen overhead te 
vermelden in de aanvraag. 



ERA-NET en FWO 
• Meer informatie 

 
• Algemeen over het FWO: www.fwo.be 
• Reglement Onderzoeksprojecten: 

http://www.fwo.be/nl/mandaten-
financiering/onderzoeksprojecten/onderzoeksproject
/reglement-inzake-de-onderzoeksprojecten/ 

• Contactpersonen ERA-NET: 
• Olivier Boehme – 02/550 15 45 
• Wim Schreurs – 02/ 550 15 76 
• E-mailadres: eranet@fwo.be 
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