Toekenning financiële middelen vanuit het facultair mobiliteitsfonds, oproep met deadline 1 augustus 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 augustus 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 augustus 2017 en betreft aanvragen voor het
bijwonen van conferenties en workshops vanaf 1 augustus 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 26 aanvragen ingediend. Twee aanvragen werden niet ontvankelijk verklaard omdat het
een conferentie betreft die plaats vond voor de deadline van de aanvraagronde. De overige 24
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). Voor de
categorie (dr-)assistent werd eveneens een tweede keuze aanvraag goedgekeurd. 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 15 aanvragen voor een totaal bedrag van
16566,5 euro. Voor de andere eerste keuze (en eveneens tweede keuze voor assistent/dr-assistent)
aanvragen stelt CWO een goedkeuring voor op voorwaarde dat er een bewijs van aanvaarding van
de actieve bijdrage is. Dit betreft 2 aanvragen voor een totaal bedrag van 2164 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.
Ten slotte werden uit de vorige drie calls de tweede keuze aanvragen van de categorie (dr-)assistent
geselecteerd die plaats vinden na 1 augustus 2017. Deze worden ook in eerste en tweede prioriteit
goed gekeurd volgens dezelfde regels. Dit betreft 4 aanvragen, 2 in eerste prioriteit en 2 in tweede
prioriteit, voor een totaal bedrag van 3450 euro.
Voor alle andere aanvragen zijn er onvoldoende middelen ter beschikking en deze worden dus niet
toegekend. Deze laatste categorie bevat tijdens de huidige aanvraagronde nog 7 aanvragen.
Alle aanvragers werden via de Plato applicatie geïnformeerd over de al dan niet toekenning van hun
mobiliteitsaanvraag.
Bij dit verslag werd een Excel file mee gestuurd met alle details voor de aanvraagronde van
1 augustus 2017. Deze file bevat ook een overzicht van alle aanvraagrondes voor mobiliteit in 2017.

