Aanjaagfonds UvhN uitvoering 2022
Inleiding
Om de realisatie van zowel de RIS3-doelen, als de UvhN-doelen uit de kennisagenda van de UvhN te
ondersteunen en te versnellen wordt het UvhN aanjaagfonds opgezet.
Doel is bestaande ontwikkelingen verder te brengen. Het aanjaagfonds fungeert idealiter altijd als vliegwiel
voor samenwerking en voor externe financiering. De financiering van projecten is kortdurend en hoofdzakelijk
bedoeld voor het deels vrijspelen van collega’s.
Het totaalbudget per jaar is €250.000
Deze notitie geeft een overzicht van:
-

Doelen
Beoordeling, criteria en verantwoording
Proces en Procedure
Organisatie
Budget en bekostiging
Format voor indiening

Gehonoreerde projecten worden geleid en geadministreerd door de penvoerende instelling die ook de
aanvraag indient. De deadline voor indiening is 23 oktober 2022
M.a.w. de UvhN is zelf niet de projecteigenaar.
● De gelden zijn bestemd voor
○ Bestaande projecten, zoals de icoonprojecten, die een directe relatie hebben met de UvhN
en gericht zijn op de RIS3-doelen.
○ Bestaande samenwerkingen met aantoonbaar succes en gericht op nieuwe ontwikkelingen
en projecten.

UvhN aanjaagfonds
In de UvhN kennisagenda op hoofdlijnen worden de contouren geschetst van het aanjaagfonds. Deze notitie
vertaalt de contouren naar een praktische uitwerking.
De looptijd van het aanjaagfonds is 3 jaar met elk jaar een nieuwe ronde. Er volgt een evaluatie na de eerste
ronde om eventuele aanpassingen te doen in de opzet. Waarom drie jaar? Het betreft hier een aanjaagfonds
voor al lopende projecten en bestaande samenwerkingen; na een paar jaar is het wellicht gewenst de UvhNkennisagenda op een andere manier te ondersteunen. Te lang vastleggen van de middelen voor het
aanjaagfonds is dan niet verstandig, na een enkel jaar meteen stoppen evenmin.

Doel van het fonds

De UvhN richt zich op de vier RIS3-transities aangevuld met de creatieve sector, toerisme en vrije tijd en de
vitaliteit van de leefomgeving. Om de realisatie van de RIS3 en de UvhN-doelen en thema’s uit de kennisagenda
te ondersteunen wordt het UvhN aanjaagfonds opgezet.
Het aanjaagfonds brengt de UvhN-doelen uit de kennisagenda dichterbij. Het geeft de ruimte om bestaande
ontwikkelingen verder te brengen en daarbij nieuwe ideeën op te zetten. Het aanjaagfonds fungeert idealiter
altijd als vliegwiel tot het aantrekken van externe financiering, de financiering van projecten is dan ook
kortdurend en hoofdzakelijk bedoeld voor het deels vrijspelen van collega’s.
De voorstellen kunnen zowel gericht zijn op onderwijs, onderzoek en valorisatieprojecten. Het
aanjaagfonds richt zich expliciet op al lopende (icoon) projecten enof bestaande samenwerkingen die
zich aantoonbaar bewezen hebben en waarbij ruimte om te experimenteren met nieuwe toepassingen
en het ontwikkelen van nieuwe kennis voorop staat.

Beoordeling, criteria en verantwoording

Een externe adviescommissie bestaande uit vier personen brengt advies uit aan de stuurgroep en deze
neemt het subsidiebesluit. De commissie neemt in haar advies de relatie met de drie hoofddoelen van
de kennisagenda, onderwijs, onderzoek en valorisatie, mee. Inhoudelijk wordt beoordeeld in hoeverre
aan de RIS3-doelen wordt gewerkt. Voordat de voorstellen naar de externe commissie worden gestuurd,
vindt door subsidie-adviseurs van de UvhN-instellingen een check plaats op
indienbaarheid/compleetheid.
De individuele leden van het coördinatorenteam van de UvhN controleren of voldaan is aan de
minimum vereisten en houden overzicht van de aanvragen.
De projecten leggen jaarlijks verantwoording af aan de stuurgroep middels een tussenrapportage
inclusief financieel overzicht. Tevens vindt er een eindrapportage plaats inclusief financiële
verantwoording.
Formele minimum vereisten aanvraag per subsidieronde
De projecten voldoen aan de volgende kenmerken:
De aanvragen zijn in de Nederlandse of Engelse taal geschreven.
Minimale omvang van de aanvraag is €25.000, de maximale omvang €75.000.
Maximale looptijd van een project is 2 jaar.
Er zijn minimaal 3 UvhN-partners in het consortium dat de aanvraag indient.
Maximaal Elke UvhN-partner is in maximaal 3 voorstellen penvoerder zijn.
A.

Beoordelingscriteria inhoudelijk

Projectvoorstellen worden beoordeeld op:
●
Relevantie voor en aansluiting bij de kennisagenda UvhN.
●
Relevantie voor de realisatie van de RIS3 doelen.
●
Inhoudelijk vernieuwend karakter.
●
Lopende succesvolle samenwerkingen of al bestaande kansrijke projecten, zoals de icoonprojecten.
●
Haalbaarheid inclusief begroting.
●
Kwaliteit gekozen methode.
●
Perspectief op kansrijk vervolg.
Er is gestreefd naar een vereenvoudigd proces en format. Doel is het aanvragen te stimuleren en te versnellen.

B.

Externe beoordelingscommissie
De commissieleden worden aangedragen door het coördinatorenteam en vastgesteld door de stuurgroep.
Samenstelling commissie
- De commissie bestaat uit 4 externe beoordelaars.
- De commissie is een mix van HBO- en WO-experts die gedegen kennis hebben op het gebied van
praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en valorisatie.
- Zij vertegenwoordigen samen de thema’s van de kennisagenda van UvhN.
- Lectoren of hoogleraren verdienen de voorkeur en aangevuld met een expert die zowel de
bestuurlijke, politieke, strategische transitievraagstukken kan duiden.
Rol van de commissie:
●
Beoordeling projectvoorstellen op bovenstaande criteria.

C. Procedure en rol
Om de procedure zo soepel mogelijk te laten verlopen, zullen de coördinatoren een belangrijke rol vervullen in
het aanvraagproces.
• Aanspreekpunt voor potentiële indieners per instelling.
• Bewaken van de afstemming van in te dienen voorstellen binnen de eigen instelling.
• Afstemming met collega-coördinatoren UvhN.
• De inhoudelijke keuze ligt bij de interne organisatie van de instelling.
De indiening zelf verloopt centraal en wordt door de indieners zelf geregeld, na een ‘akkoord’ van de
coördinator. Daarbij zijn de technische voorwaarden leidend. (maximaal 3 voorstellen per instelling, budget,
aantal partners, intern afgestemd)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Voor 2022 geldt: deadline voor indiening 23 oktober 2022.
De ondersteuningsorganisatie van de UvhN fungeert als sluis van voorstellen naar en van de
externe beoordelingscommissie. Daarbij toetst het ondersteuningsbureau op de
vormvereisten genoemd onder B.
De externe beoordelingscommissie toetst langs de onder A. genoemde criteria. De
inschatting is dat er ca. 10-15 voorstellen naar de externe beoordelingscommissie
zullen gaan.
De aanvragen worden gesplitst naar subsidiabel en niet-subsidiabel. Binnen de categorie
subsidiabel brengt de commissie een prioriteitsvolgorde aan.
Beoordeling door de commissie en stuurgroep augustus/september 2022.
De indieners ontvangen een terugkoppeling met afweging en toelichting.
Start project uiterlijk 1 december 2022.
Inhoudelijke voortgangsrapportage op de helft van de looptijd) inclusief kostenoverzicht.
Eindrapportage met financieel overzicht.

Als potentiële indiener onderneem je de volgende stappen:
1. Stap 1 binnen de eigen instellingen
Bespreek je plan of project met de coördinator van je eigen instelling:
- Check op de minimum technische vereisten van de aanvraag.
- Check op de beoordelingscriteria.
- Afstemming binnen de eigen instelling.
Alle formele informatie is te vinden op de website: https://universiteitvanhetnoorden.nl/het-aanjaagfonds/ Daarnaast webinar op 21 september
De coördinator zorgt voor brede afstemming binnen de eigen instelling en geeft op basis daarvan akkoord voor
het opstellen.
2. Stap 2 Invullen format
Vul het bijgevoegde format in (inhoudelijk en financieel)
3. Stap 3
Interne afstemming binnen de eigen instellingen. Als de instellingen zelf inhoudelijk en technisch akkoord
zijn kan ingediend worden.
4. Stap 4 indienen aanvraag
De penvoerder dient de aanvraag in per email op het centrale mailadres
<universiteitvanhetnoorden@rug.nl>
- Ingevuld en getekend format door de aanvrager.
- Financiële verantwoording.

Tijdpad eerste ronde
8 september
23 oktober 2022
30 oktober 2022
begin november 2022
10 november 2022
november 2022
december 2022
2023
Medio 2023

Opening inschrijving Aanjaagfonds
Deadline indienen voorstellen
Voorstellen naar externe commissie
Commissiebijeenkomst
Uiterlijk selectie uit voorstellen door externe commissie
Vaststellen voorstel geselecteerde projecten door de stuurgroep UvhN
Communicatie toegekende gelden en vervolgprocedure
Start projecten
Evaluatie

Organisatie

De organisatie, ondersteuning, coördinatie en communicatie worden verzorgd door het communicatieteam,
coördinatorenteam en faciliterende groep van de UvhN.

Budget

Er is jaarlijks 250.000 beschikbaar voor projecten met een minimum van 25k€ en een maximum van
75k€. Het aantal te honoreren voorstellen volgt uit de door een externe beoordelingscommissie
opgestelde rangschikking: honorering is mogelijk tot dat de 250k€ grens is bereikt.
Financiering bij toekenning
80% van het budget wordt bij de start toegekend en 20% bij afronding en na verantwoording van het
project.

