
National Contact Point 
Horizon 2020 -Vlaanderen

NCP Flanders



NCP Flanders adviseurs
VLAIO
Nico Deblauwe ICT L&F (SME)

François Stassijns NMBP Space
Lieve Apers Health
Patrick De Molder Food
Pascal Verheye Transport
Bert de Caesemaeker Energie
Magali Parent SME inst
Kathleen Goris Climate
Geert Dauwe Access to finance (SME inst)
FWO
Margot Beereboom Excellence SWAFS
Man Hei To Societies COST Widening Joint research Centers

Ann Van Hauwaert Coordinator L&F (all but SME) Security

Contacten: http://www.ncpflanders.be

http://www.europrogs.be/over-ons/contactpersonen


NCP kernactiviteiten Informing

Awareness 
raising

Assisting

Advising

Training

Signposting

NCP

Circulate info, 
promotional

activities

H2020 
and if
needed
other RTD

Researchers/orga
nisations ! new 
actors & SME’s, 
partner search 
using network
(EEN!) 

Administration, Appropr. Mgmt, 
modalities of funding schemes

To intermediaries, 
target groups, on 
topics

To other
BU-
networks, 
national
funding

Source: http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/20131125_NCP%20Minimum%20standards.pdf



Communicatiemiddelen

• Website
• Mailings
• Meetings
• Informatie sessies
• E-mails/telefoon
• Brochures
• Voorlopig niet twitter/ linked-in / facebook



NCP Flanders infosessies
Datum

ERC conference 20 maart
Data Management Plans and Ethics in Horizon2020 21 april
H2020 voorstel schrijven 10 mei
Cost info day 16 mei
MSCA IF algemeen 29 mei  
MSCA IF workshop 29 mei  
ERC StG + AdG 15 juni
ERC StG workshop 15 juni
IGLO Open: Focus Areas 05 sept
ERC synergy grant 19 sept
MSCA ITN and RISE 16 okt
ERC consolidator grant 23 okt
NCP Flanders launch event 4 dec





Contact NCP Flanders

www.ncpflanders.be
info@ncpflanders.be

Ann.VanHauwaert@fwo.be

http://www.ncpflanders.be/
mailto:info@ncpflanders.be
mailto:Ann.VanHauwaert@fwo.be


Horizon 2020 
programmacomités



3 pijlers en 18 thematische lijnen



15 programmacomités

Strategic Committee or Horizontal configuration: PC1
+ “adviesgroep” voor SwafS (=“PC15”)

PC2

PC3
PC7

PC5

PC4

PC6

PC8 – SC1
PC9 – SC2

PC10 – SC3
PC11 – SC4
PC12 – SC5
PC13 – SC6
PC14 – SC7

8 EWI vertegenwoordigers
 1ste vertegenwoordigers: 5
 2de vertegenwoordigers: 6 

waarvan in de praktijk meestal 1ste: 2
 “3de” vertegenwoordigers: 3



PC-vertegenwoordiger veld

• scoping papers en werkprogram-
ma’s e.d. vanuit de Commissie
(per programmacomité) opvolgen

• overzien uitvoering en verloop
• detecteren van opportuniteiten

om verder te verspreiden
onder belanghebbenden via
WG1-netwerk



Vlaamse actoren EWI  BE

wijzigingen, opmerkingen,
suggesties, meningen enz.
verzamelen, analyseren,
selecteren en synthesiseren
tot een Vlaams standpunt

en dit Vlaamse standpunt
verdedigen binnen de Belgische
context om tot een gezamenlijk
Belgisch standpunt te komen



BE  Horizon 2020 PC

• het Belgisch standpunt zo goed als mogelijk
ingang te laten vinden bij de Commissie en de
andere lidstaten, geassocieerde en derde
landen rond de tafel (+/- 40 delegaties)

• met terugkoppeling naar Vlaamse/ Belgische
belanghebbenden achteraf



frictiepunten

verspreiden van voorlopige versies van werkprogramma’s ligt
gevoelig bij de COM

soms moet er zeer (te ?) snel worden gereageerd

ruimte voor aanpassingen is meestal eerder beperkt

input vanuit het veld is niet altijd even bruikbaar of afwezig

allianties sluiten met andere landen binnen een PC is vaak nodig

een voorstel heropvissen vanuit de reservelijst is uitzonderlijk

PCs werken op verschillende wijzes ~ EU DGs
 bv. niet altijd een overzichtstabel met suggesties+reacties

 afsprakenkader/”protocol” onder VL spelers is voorzien



Uw brug naar Europa 
samen met het Vlaams Europaplatform



4 kerntaken van vleva

__________________________________

Monitor
__________________________________

_______________________________________________________________

Bruggenbouwer
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Ondersteuner van 
belangenbehartiging
_______________________________________________________________________________

________________________

Loket
________________________



vleva-EU-subsidiewerking
● Basisloket (eerstelijnsdienstverlening)

● E-book: 
www.eu-subsidiegids.eu

● Online EU-subsidiewijzer

● Partneroproepen

● Informatie- en netwerkbijeenkomsten



www.vleva.eu
@vleva
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