
Richtlijnen Zaaigeld Alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht  
 

Ronde 1 maart 2021 
 

Deze richtlijnen betreffen de minimale vereisten waar aanvragen voor het Zaaigeld Fonds van de 

alliantie TU/e, WUR, UU en UMC Utrecht aan moeten voldoen, de kwaliteitscriteria op basis 

waarvan de aanvragen gerangschikt worden en hoe aanvragen kunnen worden ingediend. 

 

Voorwaarden 

Aanvragen moeten voldoen aan een aantal minimale vereisten (eligibility criteria) maar zullen door 

het Seed Fund Committee ook worden getoetst op een aantal kwalitatieve criteria.  

 

Minimale vereisten 

- De aanvraag betreft een samenwerking tussen tenminste 3 van de 4 partners binnen de 

alliantie 

- De aanvraag kan alle disciplines binnen de partners van de alliantie betreffen en dient 

gericht te zijn op (een van) de thema’s van de alliantie: gezondheid, voedsel, energie en 

circulaire samenleving 

- De aanvraag kent duidelijke resultaten, zoals een subsidieaanvraag, het organiseren van 

een evenement of een onderwijsactiviteit. De middelen kunnen niet ingezet worden voor 

matching van een subsidieaanvraag 

- De aanvraag bedraagt minimaal 10 k€ en maximaal 50 k€ 

- De looptijd van het project is maximaal 1 jaar 

- De aanvraag dient gesteund te worden door het meest betrokken lid van de General 

Assembly. In TUe en UU is dit de decaan van de faculteit, in WUR is dit de algemeen 

directeur, in UMC Utrecht de voorzitter van het speerpunt 

 

Kwaliteitscriteria 

- Innovatief gehalte van de samenwerking. De samenwerking is tussen deelnemers die niet 

eerder in dezelfde samenstelling hebben samengewerkt en is innovatief en 

multidisciplinair.  

- De aanvraag draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van de alliantie en is gericht 

op het realiseren van maatschappelijke en/of wetenschappelijke meerwaarde.  

- Bij aanvragen die gericht zijn op maatschappelijke meerwaarde is het betrekken van 

maatschappelijke partners relevant (bijvoorbeeld bedrijven, overheid, maatschappelijke 

organisaties), maar kan eventueel in een later stadium, na de aanvraag.  

- Bij aanvragen gericht op het voorbereiden van een subsidieaanvraag is duidelijk hoe de 

investeringen bijdragen aan het vergroten van de succeskans.  

- Haalbaarheid en proportionaliteit. Zijn de doelstellingen haalbaar en realistisch en is het 

beoogde budget in balans met het beoogde resultaat van de aanvraag? 

 

Aanvraag 

De aanvraag specificeert in maximaal 3 A4:  

- Wie de aanvragers zijn, inclusief kort CV; 

- Welke innovatieve combinatie van disciplines beoogd wordt;  

- Welke maatschappelijke meerwaarde gerealiseerd wordt en welke maatschappelijke 

partners betrokken zijn; 

- Welk resultaten beoogd worden en wanneer die verwacht kunnen worden; 

- Hoe de middelen ingezet worden om de resultaten te realiseren, inclusief begroting; 

- Wanneer het project afgerond is. 

- Aanvragen kunnen worden ingediend bij het volgend emailadres: e.i.stiekema@uu.nl 

uiterlijk 1 maart 2021 

 

Aanvragers kunnen gebruik maken van het template voor aanvraag op de website 

 

 

 

mailto:e.i.stiekema@uu.nl
https://ewuu.nl/nl/samenwerking/zaaigeld/


Afsluiting project 

Gehonoreerde projecten dienen na afloop van het project een verslag in te dienen met een 

beknopte financiële verantwoording en een toelichting op de deliverables. 

 
Selectie en toewijzingsprocedure  

Aanvragen die niet aan de minimale vereisten voldoen worden niet in behandeling genomen door 

de Seed Fund Commissie. Aanvragen die wel aan de minimale vereisten voldoen worden door de 

Seed Fund Commissie beoordeeld op kwaliteit aan de hand van de hierboven genoemde 

kwaliteitscriteria. De aanvragen worden op kwaliteit gerangschikt en op volgorde gehonoreerd. Per 

ronde worden drie voorstellen gehonoreerd. 

 

 
 
 
 


