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Rectificatie call for proposals Accelerator 2019, Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek 

Op 26 juni 2019 is in de Staatscourant, nr. 35043, de call for proposals Accelerator 2019, gepubliceerd.

Deze publicatie bevat drie tekstuele fouten:
a. In paragraaf 3.4 (‘Preparing an application’) is onder het kopje ‘Full proposals’ abusievelijk de tekst 

opgenomen dat een “Statement agreements made with private and/or public co-funder(s)” moet 
worden meegestuurd met een aanvraag. De juiste tekst van deze passage is als volgt:
c. 3) Download the letter of commitment from private and/or public co-funders and complete it 

(see Section 5.2 of this call). Save the signed letter(s) as PDF files and upload these in ISAAC.
b. In paragraaf 3.4 (‘Preparing an application’) is onder het kopje ‘Full proposals’ abusievelijk de tekst 

opgenomen dat een “Statement of approval from the institute of the main and co-applicants” 
moet worden meegestuurd met een aanvraag. De gehele passage 4) wordt geschrapt.

c. In paragraaf 3.5 (‘Conditions on granting’) is onder het kopje ‘Admissibility criteria’ abusievelijk de 
tekst opgenomen dat een “Statement agreements made with private and/or public co-funder(s) 
with the overview of the partners involved” en een “signed statement from the applicant and from 
a person authorised to sign/responsible official of the institution” moeten worden meegestuurd 
met een aanvraag. De juiste tekst van deze passage is als volgt:
9) the required annexes are missing and/or have not been attached to the application as separate 

PDF files. This concerns the following documents:
a. a balanced budget – see Section 3.4 of this call;
b. the letter of commitment or letters of commitment from private and/or public partners – see 

Sections 3.4 and 5.2 of this call.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2019 nr. 35043-n3 1 oktober 2019


	Rectificatie call for proposals Accelerator 2019, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 

