Onderzoek op Routes door Consortia 2022:
Open voor initiatieven & informatief webinar op 18 januari 2022
Ken je iemand in je netwerk die geïnteresseerd is in grootschalige, interdisciplinaire onderzoeksprojecten
waarin maatschappelijke partners en/of bedrijven samenwerken? Stuur hem/haar dan dit bericht over de
ORC 2022. De ronde staat nu open voor korte en bondige initiatieven, en op 18 januari 2022 wordt online
uitleg gegeven en beantwoordt NWO vragen over de ronde.
NWA-ORC call 2022 geopend
De programmalijn Onderzoek op Routes door Consortia (ORC) financiert onderzoeksprojecten van
interdisciplinaire consortia waarin maatschappelijke partners - en vaak ook bedrijven - vertegenwoordigd zijn.
De Call for Proposals is te vinden op NWO | Nationale Wetenschapsagenda - Onderzoek op Routes door
Consortia 2022 (NWA-ORC 2022).
Het aanvraagproces voor deze jaarlijkse financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)
bestaat uit drie fases:
1.
2.
3.

Het aanmelden van een initiatief via de website van NWO sluit op 1 februari 2022. In maart 2022
vinden de bijeenkomsten voor matchmaking plaats;
Het indienen van een vooraanmelding sluit op 9 juni 2022. Medio oktober 2022 ontvangen aanvragers
advies om de vooraanmelding wel of niet uit te werken tot een aanvraag;
Het indienen van een volledige aanvraag sluit op 24 januari 2023. In juni 2023 vergaderen de
beoordelingscommissies en vinden er interviewrondes plaats, in juli 2023 maakt NWO de
toekenningen van de financieringsaanvragen bekend.

Een initiatief is de eerste toelichting op de onderzoeksvraag van een consortium. Een initiatief kondigt
daarnaast de betrokken consortiumpartijen aan en geeft aan welke vraag of vragen uit de NWA geadresseerd
worden. Tot slot benoemen de aanvragers binnen welke NWA-route de aanvraag primair valt. Initiatieven
kunnen worden ingediend via NWO | Registratie initiatieven NWA-ORC 2022. De aangemelde initiatieven
worden na de deadline (1 februari 2022) online gepubliceerd en de aanvragers nemen in de laatste twee
weken van maart deel aan matchmakingbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen geïnteresseerden
zich bij een consortium voegen of kunnen deelnemers aan verschillende consortia elkaar ontmoeten en
samengaan in een vooraanmelding.
Webinar
Overweegt u een initiatief in te dienen? Op dinsdag 18 januari 2022 van 09.30 tot 11.30 wordt er een webinar
georganiseerd over het NWA-onderzoeksprogramma Onderzoek op Routes door Consortia 2022. Tijdens de
webinar komen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke organisaties meer te weten over het doel van en
de werkwijze binnen de NWA-ORC. Na algemene presentaties over de ORC-ronde 2022 is er ruimte in breakout rooms voor het stellen van vragen, die door NWO-medewerkers worden beantwoord. Vragen en
antwoorden komen na de webinar in een FAQ-document online. De voertaal tijdens de webinar is Engels. De
webinar wordt geheel online gehouden.
U kunt zich via deze link inschrijven voor de webinar op 18 januari 2022.
Meer informatie
Via nwa-orc2022@nwo.nl kunt u inhoudelijke vragen stellen over de NWA-ORC ronde 2022 (Nienke Klomp) of
meer informatie vragen over de webinar (Jan-Joost de Man).

