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1. Bijstellen referentiekader voor het toekennen van mobiliteitsaanvragen
Voor het bijwonen van conferenties en workshops worden de geldende regels voor toekenningen
behouden, evenwel aangevuld met volgende tijdelijke wijzigingen naar aanleiding van COVID-19:
i. Voor het kalenderjaar 2021 (aanvraagrondes november 2020, februari 2021,
mei 2021 en augustus 2021) mogen zowel online als fysieke conferenties
worden aangevraagd.
ii. Voor zowel het kalenderjaar 2021 als 2022 (aanvraagrondes november 2020
tot en met augustus 2022) wordt er geen rekening gehouden met conferenties
die de aanvrager reeds in voorgaande jaren heeft toegekend gekregen.
Voor een onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 112 maanden worden de regels gewijzigd. Een onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor
onderzoeksverblijven (elk met een minimumduur van 1 maand) zowel binnen hetzelfde kalenderjaar
als over verschillende kalenderjaren heen. Voor het totaal van deze aanvragen blijven echter de
geldende maxima behouden. Dit betekent dat er maximumbedragen gehanteerd worden van 1500
euro/maand gedurende de eerste 3 maanden en 1000 euro/maand gedurende de volgende 3 maanden,
met een maximum van 7500 euro voor het geheel van alle verblijven samen.
Voor een verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit) worden de regels analoog als
hierboven gewijzigd. Dit betekent dat een buitenlandse onderzoeker meerdere aanvragen kan indienen
voor onderzoeksverblijven (elk met een totale effectieve duur van minimum 1 maand) zowel binnen
hetzelfde kalenderjaar als over verschillende kalenderjaren heen. Voor het totaal van deze aanvragen
blijven echter de geldende maxima behouden. Dit betekent dat de toegekende financiële ondersteuning
maximaal 1500 euro/maand bedraagt, met een maximum van 4500 euro voor het geheel van alle
verblijven samen.

2. Aanvragen voor bestedingen ten laste van het facultair mobiliteitsfonds met uiterste
indiendatum 1 november 2020
a. Bijwonen van conferenties en workshops
De deadline van de huidige aanvraagronde was 1 november 2020 en betreft aanvragen voor het
bijwonen van conferenties en workshops in het kalenderjaar 2021. De aanvragen voor het bijwonen
van conferenties dienen via de voorziene Plato-applicatie te verlopen.

Er werden 17 aanvragen ingediend. 4 aanvragen werden afgekeurd omdat het een conferentie betreft
die plaatsvindt in 2020. 1 aanvraag werd afgekeurd omdat de aanvrager twee aanvragen indiende voor
een conferentie in 2021 waarbij de aanvraag die de aanvrager aanduidde als tweede prioriteit werd
afgekeurd. De overige 12 aanvragen werden verder beoordeeld.
De toe te kennen bedragen werden beperkt tot maximaal 1000 euro per aanvraag.
CWO stelt voor om de aanvragen die al een goedkeuring tot actieve bijdrage bevatten in eerste prioriteit
toe te kennen. Dit betreft geen enkele aanvraag. Voor de andere aanvragen stelt CWO een goedkeuring
voor op voorwaarde dat er een bewijs van aanvaarding van de actieve bijdrage is. Dit betreft 12
aanvragen voor een totaal bedrag van 12 000 euro (Bijlage 1). Dit bewijs van aanvaarding van actieve
bijdrage is ofwel een email met expliciete vermelding van de aanvaarding ofwel een kopie van het
programma van de conferentie/workshop met duidelijke aanduiding van de eigen bijdrage.
Alle aanvragers worden via de Plato-applicatie geïnformeerd over de al dan niet toekenning van hun
mobiliteitsaanvraag.
b. Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een
periode van 1-12 maanden
Er werden 3 aanvragen ontvangen. 1 aanvraag werd afgekeurd omdat de aanvrager reeds in vorige
rondes een maximum bedrag van 7500 euro voor een onderzoeksverblijf had ontvangen. 1 aanvraag
werd afgekeurd omdat uit het dossier wordt begrepen dat er eerder nood is aan een kort
opvangmandaat voor de onderzoeker. Dit valt niet onder het facultair mobiliteitsfonds. De resterende
aanvraag werd verder behandeld.
Het betreft een aanvraag met startdatum na de deadline van 1 november 2020. De aanvraag is
ontvankelijk, werd inhoudelijk goed bevonden en toegekend.
Hierbij werden maxima gehanteerd van 1500 euro/maand gedurende de eerste 3 maanden en 1000
euro/maand gedurende de volgende 3 maanden, met een maximum van 7500 euro voor het gehele
verblijf. Dit resulteert in een totale toekenning voor uitgaande mobiliteit van 7500 euro (Bijlage 2).
c. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit)
Er werd 1 aanvraag ontvangen. Het betreft een verblijf met startdatum na de deadline van 1 november
2020. De aanvraag werd inhoudelijk goed bevonden en toegekend. Er werd rekening gehouden met
een maximum van 1500 euro/maand en een maximum van 4500 euro voor het gehele verblijf. Dit
resulteert in een totale toekenning voor inkomende mobiliteit van 3000 euro (Bijlage 3).
Het vermelde bedrag wordt toegekend onder de vorm van een maandelijkse forfaitaire
verblijfsvergoeding of een vergoeding van bewezen mobiliteitsgerelateerde onkosten (reis-, verblijfsen verzekeringskosten) waarbij de buitenlandse onderzoeker aan de UGent als bezoeker dient
geregistreerd te worden (dus niet als postdoctoraal bursaal) (dit is enkel mogelijk voor een verblijf van
maximum 90 dagen).
d. Onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een
niet-academische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit)
Er werden geen aanvragen ontvangen.

3. Allerlei
De voorzitter polst bij de leden naar een draagvlak om naast verdeling over de vakgroepen de middelen
van het eerste facultair onderzoeksfonds te besteden aan initiatieven ter bevordering van internationale
onderzoekssamenwerking.
Er blijkt een breed draagvlak te zijn. Er wordt dan ook beslist om dit in een volgende vergadering meer
in detail uit te werken.

Bijlage 1: Overzicht conferentiedeelnames toegekend onder voorwaarde van een actieve bijdrage

Naam

Vakgroep Land

Start

Einde

Conferentie

Andrea Carolina Oña
Vera
Gaétan Poelman

TW14

USA

2021-05-31

2021-06-04

Biot-Bazant Conference

1000

TW11

2021-10-08

European NDT & CM 2021

1000

Jasper Juchem

TW08

2021-07-02

European Control Conference 2021 (ECC21)

1000

Jelle Jocqué

TW05

Czech
2021-10-04
Republic
The
2021-06-29
Netherlands
Germany
2021-03-22

2021-03-26

1000

Jordi Uyttersprot

TW14

2021-08-01

2021-08-06

Lucas Dos Santos
Vargette
Moazameh Adhami
Sayad Mahaleh
Parisa Shali

TW11

NoordIerland
Austria

2021-06-06

2021-06-11

European Conference on Antennas and
Propagation (EuCAP)
23th International Conference on Composite
Materials (ICCM23)
Heat Exchanger Fouling and Cleaning XIV - 2021

TW17

England

2021-07-04

2021-07-08

1000

TW17

Korea

2021-07-30

2021-08-06

Ruben De Croo

TW08

Spain

2021-03-10

2021-03-12

Saeid Hedayatrasa

TW11

2021-10-04

2021-10-08

Savita Kaliya
Perumal
Veerapandian
Weixi Zhang

TW17

Czech
Republic
United
States of
America
Portugal

5th International Symposium on Plasmas for
Catalysis and Energy Materials
8th International Conference on Plasma
Medicine-Associated with 3rd Summer School on
Plasma Medicine
22nd IEEE International Conference on Industrial
Technology
The 2nd European NDT & CM (2021)

2021-06-20

2021-06-25

International Conference on Plasma Sciences
(ICOPS 2021)

1000

2021-06-13

2021-06-16

fib Symposium 2021

TW14

Budget (euro)

Totaal:

1000
1000

1000

1000
1000

1000
12000

Bijlage 2: Overzicht toegekende onderzoeksverblijven aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 1-12 maanden

Aanvrager

Promotor
Gent

Vakgroep Plaats

Instelling

Periode

Aantal
maanden

Toegekend
bedrag (euro)

FWO-aanvraag
ingediend

Muhammad
Khizar Khan

Adam
Bezuijen

EA15

Ruhr University
Bochum

1/3/2021 30/12/2021

10

7500

neen

Totaal:

7500

Bochum,
Duitsland

Bijlage 3: Overzicht toegekende verblijven van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit)

Bezoeker

Promotor
Gent

Vakgroep

Plaats

Instelling
afkomst

Periode

Type

Aantal
maanden

Mikhail
Pinchuk

Christophe
Leys

EA17

SintPetersburg,
Rusland

Russian
Academy of
Sciences

16/9/2021 16/11/2021

senior

2

Toegekend
bedrag
(euro)
3000

Totaal:

3000

