Toekenning financiële middelen vanuit het facultair mobiliteitsfonds, oproep met deadline 1 mei 2017
Dit verslag betreft een elektronische rondvraag, gestuurd aan alle leden van de CWO:
Luc Dupré (voorzitter), Magd Abdel Wahab, Luuk Boelens, Dick Botteldooren, Nele De Belie, Karen
De Clerck (secretaris), Stijn De Vuyst, Lieven Eeckhout, Jelle Laverge, Bart Merci, Marie-Françoise
Reyniers, Peter Sergeant, Marián Slodička, Sofie Van Hoecke, Veronique Van Speybroeck, Marc
Vantorre, Kim Verbeken, Sabine Wittevrongel, Amélie Chevalier, Sven Rogge, Geertrui Ivens, Jeroen
Ongenae, Eva Loccufier
1. Aanvragen voor bestedingen ten laste van het facultair mobiliteitsfonds met uiterste
indiendatum 1 mei 2017
Deze aanvraagronde betreft aanvragen voor mobiliteit binnen het kalenderjaar 2017. De voorstellen
voor toekenningen werden aan alle CWO leden per e-mail gestuurd en unaniem goedgekeurd. CWO
stelt onderstaande toekenningen voor.
a. Bijwonen van conferenties en workshops
De deadline van de huidige aanvraagronde was 1 mei 2017 en betreft aanvragen voor het bijwonen
van conferenties en workshops vanaf 1 mei 2017 tot het einde van het kalenderjaar 2017. De
aanvragen voor het bijwonen van conferenties dient via de voorziene Plato-applicatie te verlopen.
Er werden 73 aanvragen ingediend. Drie aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard omdat het een
conferentie betreft die plaats vond voor de deadline van de aanvraagronde. Een aanvraag werd
verschoven naar de aanvraagronde met deadline 01/08/2017 omdat het een aanvraag betreft die
ingediend is na de deadline. 6 aanvragen werden door de aanvragers zelf terug getrokken. De
overige 63 aanvragen werden ontvankelijk verklaard en verder beoordeeld.
Per aanvrager die nog geen eerder toegekende conferentiedeelname in 2017 had, werd 1 aanvraag
geselecteerd (de eerste keuze van de aanvrager in geval van meerdere aanvragen). De toe te
kennen bedragen werden beperkt tot maximaal 1000 euro per aanvraag binnen Europa en 1500 euro
buiten Europa.
Binnen deze selectie stelt CWO voor om de aanvragen die al een goedkeuring tot actieve bijdrage
bevatten in eerste prioriteit toe te kennen. Dit betreft 39 aanvragen voor een totaal bedrag van 50705
euro. Voor de andere eerste keuze aanvragen stelt CWO een goedkeuring voor op voorwaarde dat er
een bewijs van aanvaarding van de actieve bijdrage is. Dit betreft 11 aanvragen voor een totaal
bedrag van 11899 euro. 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.
De aanvragen die niet als eerste keuze door de aanvragers werden aangeduid, kunnen pas worden
behandeld indien er voldoende middelen zijn in het facultair mobiliteitsfonds. Dit wordt na iedere
deadline van een aanvraagronde herbekeken. Deze laatste categorie bevat tijdens de huidige
aanvraagronde 13 aanvragen.
Alle aanvragers werden 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 8 aanvragen ingediend. Twee aanvragen startten echter reeds voor 1 mei 2017 en werden
niet behouden. Een aanvraag werd ingediend door een onderzoeker die niet tot de FEA behoort en
werd om die reden niet behouden. Alle overige vijf aanvragen zijn ontvankelijk, werden inhoudelijk
goed bevonden en toegekend (met maxima van 1500 euro/maand en een maximum van 10000 euro
voor het gehele verblijf). Dit resulteert in een totale toekenning voor uitgaande mobiliteit van 33500
euro (Bijlage 1). Het vermelde bedrag wordt toegekend indien de corresponderende aanvraag bij het
FWO niet goedgekeurd wordt.
c. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit)
Er werden 2 aanvragen ontvangen. Eén aanvraag startte echter reeds voor 1 mei 2017 en werd niet
behouden. De andere aanvraag werd inhoudelijk goed bevonden en toegekend voor een bedrag van
4500 euro. Dit is weergegeven in Bijlage 1.
d. Onderzoekssabbatical in het buitenland voor ZAP leden
Er werd 1 aanvraag ontvangen en goedgekeurd voor een totaal bedrag van 6000 euro – zie Bijlage 1.
e. Onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een nietacademische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit)
Er werden twee aanvragen ontvangen. Een aanvraag werd ingediend door een onderzoeker die niet
tot de FEA behoort en werd om die reden niet behouden. De andere aanvraag werd inhoudelijk goed
bevonden en toegekend voor een totaal bedrag van 3000 euro. Dit is weergegeven in Bijlage 1.

Bijlage 1:
Overzicht toekenningen van een onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland voor een periode van 1-12 maanden

Naam
Arno Thielens
Stijn Broekaert
Florence Vermeire

Periode
1/9/2017-31/8/2018
1/5/2017-30/9/2017
1/6/2017-30/6/2017

Tom Depover

1/10/2017-31/12/2017

Ruben Sevenois

8/5/2017-11/12/2017

Instituut
University of California, Berkeley
Lund University, Lund
Laboratoire Reactions et Genie
des Procedes, CNRS
University ofScience and
Technology
Laboratoire de Mecanique e
d'acoustique, Marseille

Land
California, USA
Zweden
Frankrijk

Aantal maanden
Toegek. bedrag (euro)
12
10000
5
7500
1
1500

Noorwegen

3

4500

Frankrijk

7

10000
33500

Overzicht toekenningen van een onderzoeksverblijf van buitenlandse onderzoekers aan de UGent FEA (inkomende mobiliteit)

Naam

Functie

Periode

Zhiqiang Chen

postdoc, junior <7 jaar
postdoc

1/2/201830/4/2018

Instituut
Institute for Frontier
Materials, Deakin
university

Land

Aantal maanden Toegek. bedrag (euro)

Australie

4500
4500

4
totaal:

Overzicht toekenningen van een onderzoeksverblijf aan een niet-academische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit)

naam

Willem Faes

periode
1/11/201731/12/2017

instituut
Bundesanstalt für Materialforschung
und –prüfung , Berlijn

land
Duitsland

aantal maanden

Toegek. bedrag (euro)

2
totaal:

3000
3000

Overzicht toekenningen van sabbaticals aan de UGent FEA (uitgaandemobiliteit)

Naam
Michel Depaepe

Periode
1/11/201730/4/2018

Instituut

Land

University of Pretoria

Zuid-Afrika

Aantal maanden

Toegek. bedrag (euro)

6
totaal:

6000
6000

