CFP-RD2022
Aanvraag subsidie onderzoek Zeldzame Aandoeningen.
Achtergrond
De stichting Dioraphte heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning aan
algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland. Meer informatie staat op de
website www.dioraphte.nl
Met de portefeuille Wetenschap en Onderzoek steunt Dioraphte activiteiten ten behoeve van
medisch wetenschappelijk onderzoek op de terreinen, zeldzame ziekten, verwaarloosde
tropische ziekten en voedselzekerheid.
Zeldzame ziekten treffen een groot deel van de bevolking, maar omdat iedere aandoening
zeldzaam is ontbreekt financiering voor adequate hulp en onderzoek. De stichting Dioraphte
wil in 2022 een bedrag van 1.7 miljoen euro beschikbaar stellen om aan onderzoek naar
zeldzame ziekten bij te dragen. Onder navolgende voorwaarden kan een vooraanvraag worden
ingediend van maximaal 5 pagina’s. Hieruit zullen circa 8 voorstellen worden geselecteerd
voor een volledige aanvraag.
Voorwaarden
• Voor de voorronde selectie wordt gebruik gemaakt van het NWO-XS peer review systeem
(zie aanvraagformulier voor meer informatie). Elke aanvrager committeert zich aan dit
review systeem.
• De aanvraag moet zich richten op aandoeningen die zeldzaam zijn (prevalentie <1:2000).
Voor deze ronde nodigen we in het bijzonder aanvragen uit die onderzoek doen naar
aandoeningen die leiden tot huidafwijkingen, malformaties of ontwikkelingsstoornissen.
Aanvragen die zich specifiek richten op kanker of spierziekten, zijn voor deze ronde
uitgesloten.
• Aanvragers dienen verbonden te zijn aan een expertisecentrum met een definitieve
erkenning van het ministerie. Centra die aangesloten zijn bij een ERN en centra die
meerdere zeldzame aandoeningen omvatten verdienen de voorkeur. Per erkend centrum mag
maximaal 1 aanvraag ingediend worden
• Per aanvraag kan maximaal €400.000 aangevraagd worden. Aanvragen die een samenwerking
zijn van expertisecentra van 2 of meer UMCs mogen €600.000 bedragen.
• Aanvragen van expertisecentra die een toekenning van Dioraphte hebben ontvangen in de
CFP-RD2020 ronde, worden deze ronde uitgesloten.
• Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit van het centrum (publicaties), en op de
maatschappelijk impact en kwaliteit van het voorstel. Om de impact te vergoten is er
dit jaar als grens gesteld dat de prevalentie van de aandoening tussen 1: 2000 en 1:
200.000 moet liggen.
• Er zijn geen restricties op wat aan gevraagd kan worden (apparatuur, personeel, etc.)
zolang het maar duidelijk is hoe dit het onderzoek ten goede komt.
• Aanvragen dienen in de Engelse taal geschreven te worden, en worden uitsluitend in
behandeling genomen indien ze ingediend zijn op de daarvoor verstrekte template.
• Naast de aanvraag dient een CV van de hoofdaanvragers ingediend te worden (max. 3
pagina’s per persoon)
• Aanvragen dienen als 1 PDF file ingediend te worden waarbij de bestandsnaam als volgt
moet worden samengesteld > [Achternaam aanvrager]_[naam UMC]; bijvoorbeeld:
Jansen_EMC.PDF).
• Dit bestand dient samen met een aanbiedingsbrief (PDF) en de biosketches (zie
aanvraagformulier) per mail te worden verzonden aan: CFP-RD2022@dioraphte.nl.
• De uiterste indiendatum voor de vooraanvraag is 30 april 2021 (23:59u.)
Tijdpad
30 april 2021
15 mei 2021
1 juli 2021
1 september 2021
1 november 2021
1 februari 2022
28 februari 2022

Sluitingsdatum indiening van project voorstellen.
Verdeling van projecten voor peer review.
Sluiting peer review proces.
Bekendmaking uitnodiging voor volledige project voorstellen.
Uiterste indiendatum indiening van volledige project voorstellen.
Advies aan bestuur.
Bekendmaking van toekenningen CFP-RD2022.

