Aanvraagformulier voor garantiesubsidie*
Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB)
Selecteer een optie
Naam en titel
Functie
Correspondentieadres
Faculteit / Afdeling
Telefoon
Email
Heeft u al eens subsidie ontvangen van de CWB?

Ja

Nee

Ja

Nee

Zo ja: Wanneer, waarvoor, welk(e) bedrag(en)?

Bent u donateur van het LUF?
Naam begeleider (indien promovendus/a)

Naam van de bijeenkomst
Organiserende instantie (congres) / gastinstelling (studieverblijf)

Soort bijdrage

Paper
Poster
Anders, namelijk:

Plaats en land van de bijeenkomst / het studieverblijf

Datum

en

duur

van

de bijeenkomst / het studie verblijf

Aangevraagd subsidiebedrag
(Congresorganisatie: max. € 2500, Deelname congres: max. € 500 (in EU) of € 1000 (buiten EU), Studieverblijf: max. € 2000)

Handtekening aanvrager

*Lever uw aanvraag (incl. alle bijlagen) in negenvoud in.

Datum

VEREISTE BIJLAGEN
Onvolledige aanvragen kunnen niet in behandeling worden genomen.
Organisatie congres
[ ] Motivatie van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het congresthema in relatie tot uw eigen onderzoek;
[ ] Financiële steun van de faculteit of afdeling: toon aan dat de faculteit of afdeling het congres financieel ondersteunt met een bedrag ten
minste gelijk aan het gevraagde subsidiebedrag;
[ ] Aanbeveling: een schriftelijke aanbeveling door de voorzitter van de onderzoeksgroep;
[ ] Begrotingsformulier, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers;
[ ] Programma en lijst van deelnemers.
Deelname buitenlands congres
[ ] Motivatie van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het onderwerp in relatie tot uw eigen onderzoek;
[ ] Acceptatie actieve bijdrage: toon aan dat u een actieve bijdrage aan het congres levert in de vorm van een voordracht of
posterpresentatie. Stuur een kopie van de acceptatie van deze bijdrage mee. Als u nog geen acceptatie heeft ontvangen op het moment
van indiening, dient u deze te overleggen bij declaratie. Een uitzondering op deze eis is slechts mogelijk als een dergelijke actieve bijdrage
door promovendi op het desbetreffende vakgebied niet gebruikelijk is;
[ ] Aanbeveling: een schriftelijke aanbeveling door de voorzitter van de
onderzoeksgroep of uw promotor;
[ ] Begrotingsformulier**, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers;
[ ] Financiële steun van de universiteit: toon aan dat ten minste eenderde deel van de uitgaven voor reis, logies en inschrijving gedragen
wordt door een faculteit of afdeling binnen de Universiteit Leiden.
Studieverblijf
[ ] Motivatie van uw aanvraag, inclusief een korte omschrijving van het onderwerp in relatie tot uw eigen onderzoek;
[ ] Aanbeveling: een schriftelijke aanbeveling door uw promotor;
[ ] Begrotingsformulier**, inclusief informatie over andere (potentiële) subsidieverstrekkers;
[ ] Financiële steun van de universiteit: toon aan dat ten minste eenderde deel van de totale uitgaven gedragen wordt door een faculteit of
afdeling binnen de Universiteit Leiden.

** Download het begrotingsformulier via www.luf.nl/subsidies
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