
            
 

CWO vergadering 15-22 juni 2020 
 

Toekenning financiële middelen vanuit het facultair mobiliteits-
fonds, oproep met deadline 1 mei 2020 
 
 
Dit verslag betreft een elektronische rondvraag, gestuurd aan alle CWO-leden. 
 
ZAP: Sabine Wittevrongel (voorzitter), Karen De Clerck (secretaris), Dick Botteldooren, Nele De Belie, 
Luc Dupré, Lieven Eeckhout, Maarten Liefooghe, Peter Sergeant, Steven Verstockt, Peter Veelaert 
ZAP adviserend: Geert De Schutter, Leo Kestens, Veronique Van Speybroeck 
OAP: Sven Rogge, Amélie Chevalier 
ATP: Filip Van Boxstael, Marilyn Van den Bossche 
Studenten: Leander Van Speybroeck 
 
 

1. Maatregelen omtrent aanvraagdeadlines facultair mobiliteitsfonds n.a.v. coronacrisis 
 

• CWO had het toekennen van kredieten via het facultair mobiliteitsfonds opgeschort zolang er 
door de coronacrisis voor personeelsleden van de UGent geen toelating kon gegeven worden 
voor internationale dienstreizen. Nu vanaf 15 juni 2020 dienstreizen naar een aantal landen 
onder bepaalde voorwaarde opnieuw kunnen, besluit CWO de reeds ingediende aanvragen 
op datum 15 juni 2020 te beoordelen. 

• Vermits de coronacrisis het plannen van internationale mobiliteit en dus het indienen van 
aanvragen voor de reguliere aanvraagdeadline van 1 mei 2020 bemoeilijkte en CWO toch 
voldoende mogelijkheid wil bieden om financiële ondersteuning aan te vragen voor 
internationale mobiliteit in de tweede helft van 2020, stelt CWO bij uitzondering de komende 
aanvraagdeadline van 1 augustus 2020 (normaalgezien enkel voor actieve deelname aan 
conferenties in het buitenland) tevens open voor aanvragen voor onderzoeksverblijven in het 
buitenland en verblijf van buitenlandse onderzoekers. Verder zullen bij uitzondering bij de 
aanvraagdeadline van 1 augustus 2020 niet enkel activiteiten in aanmerking komen die na de 
aanvraagdeadline vallen, maar zullen ook met terugwerkende kracht aanvragen beoordeeld 
worden voor activiteiten die na 15 juni 2020 reeds van start gingen. 

 
 

2. Aanvragen voor bestedingen voor het bijwonen van conferenties en workshops ten 
laste van het facultair mobiliteitsfonds, oproep met deadline 1 mei 2020 

 
De oproep betreft aanvragen voor het bijwonen van conferenties en workshops in het buitenland in 
het kalenderjaar 2020. De aanvragen voor het bijwonen van conferenties dienen via de voorziene 
Plato-applicatie te verlopen. 
 
De aanvragen werden beoordeeld volgens de toekenningsmodaliteiten en afspraken zoals 
genotuleerd in het verslag van 15 oktober 2019. De voorstellen voor toekenningen werden aan alle 
CWO-leden per e-mail gestuurd en unaniem goedgekeurd. CWO stelt onderstaande toekenningen 
voor. 
 
Er werden 13 aanvragen ingediend. 12 aanvragen werden afgekeurd om diverse redenen (de 
conferentie is reeds gestart voor de deadline van de aanvraagronde, het betreft een conferentie die 



plaatsvindt in België, het betreft een virtuele conferentie, een afgelaste of een uitgestelde 
conferentie).  
De overblijvende aanvraag werd verder beoordeeld. Deze aanvraag betreft een conferentie in het 
buitenland en de aanvraag bevat al een goedkeuring tot actieve bijdrage. CWO stelt voor deze 
aanvraag in eerste prioriteit toe te kennen. Dit betreft een totaal bedrag van 800 euro (Bijlage). 
 
Alle aanvragers worden via de Plato-applicatie geïnformeerd over de al dan niet toekenning van hun 
mobiliteitsaanvraag. 
 
 



Bijlage: Overzicht toegekende conferentiedeelnames 

 

Naam Vakgroe

p 

Land Start Einde Conferentie Budget 

(euro) 

Saeideh 
Khatiry 
Goharoodi TW08 France 

2020-09-
15 

2020-
09-18 

28th Mediterranean 
Conference on Control and 
Automation (MED'2020) 

800 

     Totaal 800 
 


