Subsidievoorwaarden CWB – Deelname buitenlands congres
Promovendi verbonden aan de Universiteit Leiden kunnen subsidie aanvragen voor deelname aan
een buitenlands congres. Subsidies voor deelname aan een buitenlands congres zijn alleen
beschikbaar voor promovendi die aantoonbaar geen reguliere aanstelling hebben. Daarnaast moet
het studieverblijf passen binnen een facultair erkend onderzoeksproject en/of is onderdeel van een
promotietraject.
De toezeggingen van het LUF zijn altijd in de vorm van garantiesubsidies. Dat wil zeggen dat als de
werkelijke kosten lager zijn dan de bijdrage die het LUF heeft toegezegd, er niet meer wordt
uitgekeerd dan de werkelijke kosten.
De aanvragen voor deelname aan een buitenlands congres die in aanmerking komen voor een
subsidie Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universiteits Fonds (LUF)
voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:
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•

•
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U heeft geen reguliere aanstelling, wat wordt bevestigd door een verklaring vanuit de
faculteit.
U kunt subsidie aanvragen voor de reiskosten vanuit Leiden en retour,
overnachtingskosten tijdens een congres en eventuele inschrijfkosten. Niet subsidiabel
zijn maaltijden, lokaal vervoer, visa en vervaardiging van posters.
Voor congressen in Europa geldt een maximumvergoeding van € 500,-, voor congressen
buiten Europa geldt een maximum bedrag van € 1.000,-. De maximumvergoeding voor
eventuele inschrijfkosten bedraagt € 300,-.
Ten minste een derde van het totaal van het subsidiabele tekort dient te worden vergoed
uit de middelen van de faculteit of betrokken afdeling. Het resterende deel komt in
aanmerking voor garantiesubsidie.
Promovendi komen slechts eenmaal in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van
een congresbezoek of studieverblijf. Als regel kan slechts één persoon per
onderzoeksgroep een bijdrage ontvangen voor hetzelfde congres.
Dien uw aanvraag op tijd in, zodat de commissie de aanvraag kan behandelen voordat de
activiteit plaatsvindt. Activiteiten die voor de vergadering plaatsvinden, komen niet voor
subsidie in aanmerking. De commissie vergadert meerdere keren per jaar. Actuele
deadlines en vergaderdata vindt u in het vergaderoverzicht.

