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Vierde Kaderprogramma internet op brede schaal geïntro-

duceerd. Dat maakte dat er in een toch vrij R&D-gericht

subsidieprogramma ruimte kwam voor telematicatoepas-

singen. Voor de bibliotheeksector betekende dit vooral

aandacht voor ontsluiting van informatie en het ontwikke-

len van standaarden hiervoor. In de praktijk kwam dat met

name neer op het digitaliseren van collecties. De benodig-

de technieken hiervoor zijn inmiddels gemeengoed. Van-

daar dat dit punt niet langer te vinden is in het Vijfde

Kaderprogramma. 

Momenteel stelt de Europese Commissie budget beschik-

baar voor projecten die zich richten op het behoud van de

toegankelijkheid op een voor de gebruiker interactieve

manier. Denk bijvoorbeeld aan de in het verleden gebruik-

te opslagmedia en aan gedistribueerde collecties. Ook aan

het omgaan met internationale multimediastandaarden

wordt veel waarde gehecht. Bij dit alles staat de gebruiker

momenteel centraal. Vandaar dat gebruikersorganisaties

een vereiste partij zijn in het projectconsortium en de pro-

jecten gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel moeten

hebben.

Voor diegenen die ervaring hebben met het Vierde, maar

nog niet met het Vijfde Kaderprogramma valt verder mee

te delen, dat het een en ander is verbeterd. De meeste

(besluitvormings)processen verlopen sneller en de struc-

tuur is helderder. Zo bestaat het programma uit – vier the-

matische en drie thema-overschrijdende onderdelen.

In figuur 1 (zie pagina 28) is het Vijfde Kaderprogramma

schematisch weergegeven. 

Gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij
Thema 2, ‘de gebruikersvriendelijke informatiemaatschap-

pij’ (Information Society Technologies – IST), omvat

onderwerpen op het terrein van de informatie- en commu-

nicatietechnologie. De Europese Commissie heeft een aan-

tal terreinen aangewezen waarbinnen vernieuwende infor-

matietechnologie kan worden ingezet met als doel bepaal-

de problemen op die gebieden op te lossen. Het terrein

‘Digital content and cultural heritage’ is dan met name

voor de bibliotheek- en informatiesector interessant. 

Hierbinnen wordt innovatieve multimediatechnologie ont-

wikkeld, onder andere om op grote schaal gedistribueerde

collecties te ontsluiten. Met andere woorden, de gebruiker

wordt in staat gesteld toegang te verkrijgen tot bijvoor-

beeld thematische collecties, ongeacht waar ter wereld

bepaalde delen uit die collectie fysiek aanwezig zijn. In

feite zijn de huidige onderdelen van ‘Digital content and

cultural heritage’ (FP5) een voortzetting op het ‘Telematics

for Libraries’(FP4) programma. Toen lag het zwaartepunt

op het digitaliseren en ontsluiten van de eigen collecties.

Nu worden die afzonderlijke collecties op internationale

schaal met elkaar verbonden. 

Een ander actueel aandachtspunt is ‘long term preserva-

tion’ van digitale verzamelingen. Dit houdt in dat, onge-

acht de continue veranderingen op het gebied van opslag-

media, collecties tot in de verre toekomst benaderbaar

moeten blijven.

Naast deze voor de hand liggende thema’s zouden kennis-

instellingen ook kunnen deelnemen aan projecten op het

gebied van onderwijs, meertaligheid en ‘information filte-
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Peter van Poortvliet

Europese projecten (1)

Is Europese subsidie de moeite waard?
Nederlandse kennisinstellingen blijken maar mondjesmaat gebruik te maken van de kan-

sen die het Europese subsidieprogramma biedt. Oorzaken daarvan kunnen zijn een terug-

houdendheid vanwege de bureaucratische rompslomp, de onbekendheid met de inhoud

van de Europese kaderprogramma's of de te volgen procedures. Peter van Poortvliet zet

inhoud, voorwaarden, te nemen stappen en voor- en nadelen op een rijtje.

DDIE EUROPESE COMMISSIE onderkent sinds jaren het

belang van innovatie door pan-Europese samenwer-

king, met als doel de technologische achterstand op lan-

den als USA en Japan in te halen. Zeker nu de landsgren-

zen binnen Europa steeds verder vervagen, technologische

problemen complexer worden, de oplossingen ervan

steeds duurder worden en de kritische massa die nodig is

om succesvol te zijn nationaal vaak ontbreekt. Vandaar

ook dat de Commissie multinationale samenwerkingsver-

banden subsidieert waarin vernieuwende Europa-brede

thema’s worden aangesneden. De hoogte van de subsidie

bedraagt ongeveer vijftig procent van de gemaakte project-

kosten. 

Het raamwerk waarbinnen deze subsidies vallen noemt

men een ‘Kaderprogramma voor Onderzoek en Technolo-

gische Ontwikkeling’. Het Vierde Kaderprogramma liep

van 1994 tot 1998 en is dus inmiddels afgesloten. In 1998

is het Vijfde Kaderprogramma (Fifth Framework Program-

me – FP5) van start gegaan voor een nieuwe periode van

vier jaar. Momenteel is de Commissie zelfs al druk bezig

met de voorbereidingen voor het Zesde Kaderprogramma. 

Vierde versus Vijfde Kaderprogramma 
In het algemeen kan gezegd worden, dat de aandachtspun-

ten van een kaderprogramma in lijn zijn met de dan actu-

ele stand van de technologie. Zo is tijdens de loop van het

ring, analysis and handling’. Bij het laatste gaat het om het

vinden en gebruik maken van de gewenste multimediale

informatie, bijvoorbeeld afkomstig van kennisinstellingen. 

Iets voor ons? 
Bij velen leeft de gedachte dat in dergelijke subsidiepro-

gramma’s enkel meerjarige, fundamentele onderzoekspro-

jecten worden gesubsidieerd waaraan uitsluitend door

grote bedrijven en onderzoeksinstellingen kan worden

deelgenomen. Niets is minder waar. Ook voor demonstra-

tieprojecten, bedoeld om nieuwe technologieën uit te tes-

ten en te perfectioneren, geeft de EU financiële ondersteu-

ning.

Uit de praktijk blijkt, dat deze laatste mogelijkheid juist

voor kleinere bedrijven en nieuwkomers interessant kan

zijn. Immers, de looptijd is korter, besluitvormingsproces-

sen verlopen sneller, er zijn minder projectpartners nodig

en het budget is kleiner. Kortom, verkleind risico en snel-

ler resultaat!

Een belangrijk kenmerk van de organisaties waaruit een

projectconsortium is opgebouwd, is dat deze elkaar altijd

complementeren in elkaars kennis en kunde. Alleen met

hun gezamenlijke expertise zijn ze in staat het project uit

te voeren. Zo zal men nooit projecten zien met enkel vijf

(technische) universiteiten die onderzoek gaan doen hoe

‘long term preservation’ gewaarborgd kan worden. Ook

bibliotheken en informatie-instellingen in bredere zin zijn

absoluut noodzakelijk in die projecten. Immers, technolo-

gie op zich is niet voldoende. 

Gebruikerseisen moeten worden opgesteld en de uiteinde-

lijke resultaten van het project zullen getest moeten wor-

den. Sterker nog, collecties zullen moeten worden inge-

bracht om de ontwikkelde technologie überhaupt te kun-

nen testen. En wie kan dat beter dan de kennisinstellin-

gen?

Wanneer u overweegt aan een Europees project te gaan

deelnemen, moet u de volgende zaken goed in het oog

houden:

• u dient samen te werken met andere Europese partijen;

• uw idee moet innovatief zijn;

• uw idee moet aansluiten bij de prioriteiten van de Euro-

pese Commissie voor dat jaar;

• uw idee moet passen bij de projectvorm die de Europese

Commissie voor die specifieke prioriteit heeft bepaald (bij-

voorbeeld een Research & Development-project);

• uw projectvoorstel kan enkel in een specifieke periode

naar Brussel gezonden worden.

Wat verstaat men onder innovatie?
In dergelijke projecten duikt altijd weer de term ‘innovatie’

op. Wat de Europese Commissie daar nu precies onder

verstaat, hangt met name af van de vorm waarin het pro-

ject wordt uitgevoerd. In de praktijk zijn er vier belangrijke

projectvormen:

• in Research & Development-projecten worden door inno-

vatie de grenzen van de huidige wetenschap overschreden;

• bij demonstratieprojecten wordt middels innovatie een

bepaalde technologie voor de eerste keer voor een specifie-

ke toepassing gebruikt;

Europa!

Door middel van een groot aantal subsidies stimuleert de
Europese Unie innovatie en onderzoek binnen Europa. Voor de
periode 1998-2002 is hiervoor een budget van ongeveer 28
miljard gulden beschikbaar. 
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft
Bureau EG-Liaison in Den Haag onlangs een onderzoek
gedaan naar het rendement van de Europese technologiesub-
sidies voor Nederland. Daaruit bleek onder andere dat Neder-
landse instellingen uit de informatiesector niet optimaal pro-
fiteren van de kansen die deze subsidieprogramma's bieden.
De komende maanden wijdt Informatie Professional een aan-
tal artikelen aan lopende en recent afgesloten projecten, om zo
een beeld te geven van wat er op het Europese front gebeurt. 
Degenen die zelf ervaring hebben met Europese projecten
kunnen zo kennis nemen van andere initiatieven; voor nieuw-
komers is het wellicht een stimulans om de mogelijkheden van
internationale samenwerking en deelname in innovatieve ont-
wikkelingen te verkennen.

De serie wordt geopend met een inleidend artikel van Peter
van Poortvliet, die als projectadviseur van Bureau EG-Liaison
in Den Haag instellingen bijstaat, van de ontwikkeling van het
projectidee tot het succesvol afsluiten van de contractonder-
handelingen. In de volgende afleveringen komen projecten

aan bod uit ver-
schillende kennis-
sectoren, zoals ETB
(European Treasury
Browser), dat een
webinfrastruc-
tuur voor 
Europese 
scholen 
ontwikkelt 
en het 
Renardus-
project. 
Renardus ontwikkelt
een zogenaamde ‘broker service’, die geïntegreerde toegang
gaat bieden tot een keur van Europese webcatalogi die kwali-
teitsinformatie op internet ontsluiten(zogenaamde Quality
Controlled Subject Gateways).

Ook voor kennisinstellingen kan het nuttig zijn om over 
de landsgrenzen heen te kijken. Verken de komende maanden
met ons het Europese kennislandschap in de serie Europese
projecten.
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• bij de allereerste toepassing van een bepaalde technolo-

gie spreekt men van een ‘Trial’;

• bij een Best Practice is een zekere technologie nieuw in

een bepaalde sector (bijvoorbeeld binnen de bibliotheken

en andere kennisinstellingen). 

Waarom deelnemen?
Wanneer deze vraag wordt gesteld, zal menigeen geld als

een van de belangrijke redenen noemen. Logisch ook,

want voor uw deelname aan een project krijgt u een groot

deel van uw onkosten vergoed, terwijl u na afloop ook nog

eens gratis gebruik mag maken van de meest vooraan-

staande technologie op uw vakgebied.

Maar er spelen ook andere – net zo belangrijke – zaken

mee. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met partners

in andere landen die kennis en inzicht kunnen verschaf-

fen over hun manier van werken. Dat partijen hieruit

lering trekken, is in het verleden meer dan eens gebleken.

Daarnaast zal opereren op puur nationaal niveau steeds

moeilijker worden. Dat geldt nagenoeg voor alle sectoren,

dus ook voor de kennisinstellingen. Zeker als men

bedenkt welke kansen er liggen als men internationaal

netwerken gaat opzetten rond bepaalde thema’s of collec-

ties. Ontegenzeglijk zal de waarde van de afzonderlijke

verzamelingen hierdoor aanzienlijk stijgen.

De bureaucratie
In een op 29 juni van dit jaar in Intermediair verschenen

artikel ‘Bedelen voor de wetenschap’ werd een weinig

rooskleurig beeld geschetst van het subsidiewezen, onder

andere van het door de Europese Unie gefinancierde

onderzoek. Ging het hier om biologische wetenschappers

die veel van hun kostbare onderzoekstijd zagen opgaan

aan het schrijven van projectvoorstellen en worstelden om

niet onder te gaan in de bureaucratische papierwinkel

waarmee het Europese subsidiebedrijf gepaard gaat, voor

de informatiesector gelden veelal vergelijkbare nadelen.

Vooral de instelling die zich roekeloos de coördinatie van

een dergelijk project op de hals haalt, moet een lange

adem hebben, over veel doorzettingsvermogen beschikken

en vele details in het oog houden. Eén verkeerd ingevuld

formulier, één ontbrekende handtekening kan maanden

vertraging opleveren.

Zoals bekend vinden bureaucraten een gunstig leefklimaat

in Brussel en Luxemburg; de aanvraagformulieren zijn

niet altijd even gemakkelijk in te vullen, het gehele proces

verloopt formeel en neemt dus de nodige tijd in beslag. U

dient gedetailleerde rapportages te maken en hoe kom je

bijvoorbeeld aan Europese partners? 

U hoeft er echter niet alleen voor te staan. Vanaf uw aller-

eerste vraag tot aan het moment dat u met uw project van

start kunt gaan, kunt u gratis en onafhankelijk advies ver-

krijgen via EG-Liaison in Den Haag. Sinds 1983 zijn zij

hét Nederlandse aanspreekpunt voor de Europese techno-

logieprogramma’s. Met als doel zo veel mogelijk Neder-

landse partijen succesvol te laten deelnemen aan dergelij-

ke projecten, worden zij door het ministerie van Economi-

sche Zaken gefinancierd. 

Welke stappen?
1. Het projectidee
Het idee voor een project zal meestal voortkomen uit een

bepaalde beleidsvoering die voor de organisatie verande-

ringen met zich mee zal gaan brengen. Probeer dit basis-

idee vorm te geven, bijvoorbeeld door op één A4-tje de

belangrijkste kenmerken neer te schrijven: wie zijn uw

partners, waar zit de innovatie/noviteit, wie is uw doel-

groep, etcetera.

2. Verifieer de innovativiteit!
Ga na in hoeverre uw ideeën al door anderen zijn verwe-

zenlijkt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een vakblad-

studie, maar ook door gebruik te maken van databases op

het world wide web die beschrijvingen van eerdere projec-

ten bevatten. Drie belangrijke Europese websites in dit ver-

band zijn:

• PROSOMA: http://www.prosoma.lu;

• CORDIS (projecten gestart vanaf 2000): http://www.cor-

dis.lu/ist/projects.html;

• CORDIS (projecten gestart vóór 2000): http://dbs.cor-

dis.lu/EN_PROJl_search.html.

3. Aanknopingspunten met het Vijfde Kaderprogramma?
Voor dit doel is er volop documentatie, zoals:

• een werkprogramma waarin alle prioriteiten voor dat jaar

zijn beschreven;

• een guide for proposers die onder andere informatie over

de procedures én de aanvraagformulieren bevat;

• een evaluatiehandboek waarin de gang van de selectie-

procedures staat beschreven.

Al deze documentatie is te downloaden via de CORDIS-

website (www.cordis.lu/ist/).

Verder moet worden vastgesteld wanneer u een bepaald

project zou kunnen indienen in Brussel. Daartoe is achter

in het werkprogramma een zogenaamde road map opgeno-

men.

4. Partners – zoeken en benaderen
Waar vindt u geschikte Europese partners? U kunt natuur-

lijk in uw eigen netwerk gaan zoeken. Hebt u dat niet, dan

is er een zeer goed alternatief: Ideal-ist. Dit netwerk van

nationale contactpunten is gespecificeerd in IST-partner

search activiteiten en heeft een slaagkans van maar liefst

negentig procent. U kunt zich hiervoor aanmelden, of een

kijkje nemen of er al iets aangeboden wordt wat aansluit

bij uw eigen idee (www.ideal-ist.net/psIST.html).

5. Schrijven projectvoorstel 
Nadat u met uw partners bent overeengekomen welk idee

u uiteindelijk gaat indienen bij de Europese Commissie,

kunt u gaan schrijven. Hiervoor zijn speciale formats

beschikbaar die onderdeel uitmaken van de zogenaamde

Guide for Proposers deel 2. Zorg altijd dat het verhaal kort

en duidelijk blijft en begrijpelijk voor diegenen die het

moeten beoordelen en misschien niet zo goed in de mate-

rie thuis zijn. Vraag bijvoorbeeld uw collega’s uw voorstel

binnen één uur te lezen. Begrijpen zij dan niet waar het

over gaat, waarom zou de Europese Commissie dat dan

wel doen? Verder kunt u (een voorlopige versie van) uw

voorstel te allen tijde laten beoordelen door EG-Liaison.

6. Indienen projectvoorstel
Via (aangetekende) post, per koerier of elektronisch kunt u

uw projectvoorstel laten bezorgen in Brussel. Ongeacht de

verzendingswijze dient het vóór de deadline binnen te

zijn. Stuur het dus tijdig in.

7. Beoordeling en selectieprocedure
Nu uw voorstel is verzonden, zitten uw activiteiten er voorlo-

pig even op. De Europese Commissie gaat nu alle binnenge-

komen voorstellen beoordelen en bepalen aan welke zij wel-

licht subsidie gaat verlenen. Dit proces duurt zo’n zes tot

acht weken. Mocht uw idee als kansrijk worden beschouwd,

dan wordt u uitgenodigd om in Brussel over een vervolg te

praten: u gaat de zogenaamde contractonderhandelingsfase

in. Als ook die positief uitvalt, tekent u samen met de Euro-

pese Commissie het contract en kunt u aan de slag.

Hoe lang duurt de procedure?
Het is niet realistisch te denken, dat u met uw idee van

vandaag volgende week een project kunt starten. Gemid-

deld moet gerekend worden op een periode van twaalf

maanden, van het eerste projectidee tot aan de start van

het project.

Dit betekent ook dat de gesubsidieerde projecten blijk die-

nen te geven van een bepaalde visie op de toekomstige

ontwikkelingen. Anders zou men bij de start van een pro-

ject al kunnen achterlopen op de dan geldende technologi-

sche stand van zaken. Zeker als men bedenkt dat projec-

ten toch al snel anderhalf tot twee jaar lopen.

Alvorens het Europese pad te betreden, zult u de voors en

tegens tegen elkaar moeten afwegen. Weegt de benodigde

investering van tijd en moeite op tegen de te verwachten

resultaten voor uw instelling? Heeft u ambities voor

onderzoek en ontwikkeling die zich bij uitstek lenen voor

samenwerking met Europese partners? Welke expertise

heeft u zelf te bieden en op welke onderdelen heeft u de

inbreng van anderen nodig? Is uw instelling in staat om

een project te coördineren, of streeft u naar aansluiting als

(kleine) partner in een door anderen geïnitieerd project? 

Zet de mogelijkheden eens op een rij. Misschien is Euro-

pese subsidie ook voor u de moeite waard!

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met EG-

Liaison in Den Haag, tel. 070-3610250.

Ir. Peter van Poortvliet is als projectadviseur werkzaam bij EG-

Liaison in Den Haag.

EU 5e Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling

Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4

Kwaliteit van het 
bestaan en beheer 
van de biologische 
hulpbronnen

De gebruikers-
vriendelijke 
informatie-
maatschappij

Concurrerende en 
duurzame groei

Milieu, energie en 
duurzame 
ontwikkkeling

• Bevestiging van de internationale rol van het communautaire onderzoek
• Bevordering van innovatie en deelname van het midden- en kleinbedrijf
• Verhoging van het menselijk onderzoekspotentieel en verdieping van de 
   fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied

Figuur 1. Schematische weergave Vijfde kaderprogramma




