Maastricht UMC+
Raad van Bestuur

Aan:

devoorzitters van devakgroepen en afdelingshoofden
Maastricht UMC+
de wetenschappelijk directeuren enbeheerders van de Schools

Onskenmerk
11.1988

Uwkenmerk

Betreft:

Doorkiesnummer
043-38 71330

Maastricht
07-11-2011

Vernieuwingsimpuls, subsidieronde 2012

Geachte collega's,
Secretariaat

DeVernieuwingsimpuls werd in2000doorNWO, KNAW enVSNU ingesteld om
vernieuwend onderzoek eenextra impulste geven. Doelgroep voor de
Vernieuwingsimpulszijn excellente, creatieve onderzoekers (m/v, behorend tot de
beste 10-20%vanhun populatie).
De drie subsidievormen enhun doelgroepen zijn alsvolgt:
VENIvoor depas gepromoveerde onderzoeker, inbeginsel tot maximaal
driejaar nadepromotie.Maximale subsidie€ 250.000 voor 3jaar;
VIDIvoor deonderzoeker diealeen aantaljaren oppost-doc niveau
onderzoek heeft verricht, inbeginsel vanaf driejaar tot maximaal 8jaar na
de promotie, hoogleraren zijn uitgezonderd van mededinging. Maximale
subsidie€ 800.000 voor 5jaar;
VICI voor de senior onderzoeker, inbeginsel vanaf 8jaartot maximaal 15
jaar na depromotie, (bijzonder) hoogleraren kunnen meedingen tot
maximaal driejaar nahun benoeming. Maximale subsidie€ 1.500.000
voor 5jaar. DeVICI-subsidievorm werkt met vooraanmeldingen.
Let op!Met ingangvan 2012 isde procedure enbeoordeling van de aanvragen
doorNWO aangepast. Vanaf 2012 zalNWO deVENI enVIDI aanvragen geheel
indeNWO wetenschapsgebieden beoordelen. Indieners vanVENI en VIDI
aanvragen met een duidelijk multidisciplinair karakter kunnen ervoor kiezen om
deze 'gebiedsoverstijgende aanvragen' ineen apartdaarvoor ingesteld NWO-loket
intedienen. Deze aanvragen zullen dooreen aparte commissie worden
beoordeeld. Daarnaast heeft NWO besloten omdeVICI aanvragen vanaf ronde
2012 niet inde aparte NWO-gebieden tebeoordelen maar een wetenschapsbrede
beoordelingsprocedure optezetten. Een apart loketvoor gebiedsoverschrijdende
VICI-aanvragen vervalt hiermee.
Vanaf ronde2012 wordt ook aan alle indieners,van alle wetenschapsgebieden,
gevraagd om indeaanvraag integaan opmogelijkheden voor kennisbenutting.
Het aspect kennisbenutting wordt vanaf ronde 2012 altijd meegewogen in de
beoordeling door adviseurs en debeoordelingscommissie en isdus niet langer
facultatief.
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Volledige informatie over dedoelgroepen, procedures en richtlijnen voor dedrie
subsidievormen van deVernieuwingsimpuls vindt uopdewebsite vanNWO:
http://www.nwo.nl/vernieuwingsimpuls.
Extra aandachtvragen wij uvoor depositievanvrouwelijke onderzoekers, rouwen
worden uitdrukkelijk uitgenodigd aanvragen inte dienen. Dankzij extra financiële
steun van het ministerie van OCenW (2M€perjaar vanaf 2004)kan NWO
subsidiabele maarvolgens degangbare procedure niet-gehonoreerde aanvragen
van enkelevrouwen alsnoghonoreren. Bovendien kentNWO een zgn. Aspasiapremie toeaan Colleges van Bestuur dievrouwelijke VIDI- enVICI-laureaten
binnen eenjaar nasubsidietoekenning doen bevorderen tot UHDresp. Hoogleraar.
Wij roepen derhalve expliciet vrouwelijke kandidaten op aanvragen inte dienen.
Desubsidies worden met ingang van 2008 volledig doorNWO gefinancierd. De
eigen bijdrage van de universiteiten komt daarmee te vervallen. De Schools
worden verzocht een inbeddingsgarantie (wetenschappelijke inbedding van het
onderzoek eneventueel het aanstellingsperspectief vande aanvrager) afte geven,
waarbij gebruik gemaakt moet worden van het doorNWO opgestelde
"Standaardformulier Inbeddingsgaranties Vernieuwingsimpuls".
De deadlines voor het indienen van voorstellen bij NWOzijn als volgt:
VEN1
donderdag 5januari 2012
VIDI
dinsdag 2oktober 2012
VICI-vooraanmelding
donderdag 29maart 2012
De afstemming met de instelling (Faculteit) verschilt per subsidievorm,maar alle
aanvragen zullen door derespectieve Faculteitsbesturen i.v.m.deaf te geven
garanties en de inbedding van de kandidaat binnen de Faculteit besproken worden.
De COB zalde besturen hierin adviseren.
Gelet op dedeadlines vanNWO en het Collegevan Bestuur zijn voor de
interne facultaire besluitvorming devolgende deadlines vastgesteld:
VENI
dinsdag 6december2011
VIDI
dinsdag 4september 2012
VICI-vooraanmelding dinsdag28 februari 2012
Opdezedata dienen deaanvragen te zijn ingediend bij de secretaris van de
Commissie Onderzoeksbeleid (COB),mevr. I.Timmermans, CRISP,2e etage
Bestuurstoren Maastricht UMC+, i.timmermans@maastrichtuniversitv.nl.
Wellicht ten overvloede wijzen wij eropdat de Schools een belangrijke rol spelen.
Het onderzoek zal immers met name plaatsvinden in Schools dieook de
noodzakelijke infrastructuur leveren. Vakgroepen en Schools kunnen geschikte
kandidaten ook attenderen op deVernieuwingsimpuls, de kwaliteit van hun
aanvragen bewaken en hen ondersteunen bij het aanvraagproces (bijv. met
proefgesprekken).
Met vriendelijke groet,
namens de Raadvan Bestuur Maastricht UMC+,

prof.dr. A.J.J.A. Scherpbier,
oJSQaan/vice-voorzitter
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