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1. Bijstellen referentiekader voor het toekennen van mobiliteitsaanvragen
Het bestaande referentiekader wordt aangevuld met de volgende regels omtrent uitgaande
onderzoeksverblijven:
• Een onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor onderzoeksverblijven (eventueel van
diverse types: in het binnen- of buitenland, aan een academische of niet-academische
instelling) (elk met een minimumduur van 1 maand) zowel binnen hetzelfde kalenderjaar als
over verschillende kalenderjaren heen. De toegekende financiële ondersteuning aan een
onderzoeker bedraagt maximaal 7500 euro voor het geheel van alle onderzoeksverblijven
samen.
• Verder worden over alle onderzoeksverblijven heen en binnen het globale maximum van 7500
euro ook maximumbedragen gehanteerd voor het bepalen van de toegekende financiële
ondersteuning van 1500 euro/maand gedurende de eerste 3 maanden verblijf door een
onderzoeker in het buitenland en 1000 euro/maand gedurende de volgende 3 maanden in het
buitenland.
• Voor verblijven in België wordt de toegekende financiële ondersteuning bepaald op basis van
een kostenraming door de aanvrager en kan het toegekende bedrag tevens nooit hoger zijn
dan voor een verblijf van dezelfde duur in het buitenland zou toegekend worden.
• De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, verblijfskosten en verzekeringskosten.
Voor een verblijf in België wordt de ondersteuning van verblijfskosten verder beperkt tot de
accommodatiekosten (mits motivering van de noodzaak).
Het globale referentiekader waar deze regels in opgenomen zijn, wordt toegevoegd in Bijlage 1.
2. Aanvragen voor bestedingen ten laste van het facultair mobiliteitsfonds met uiterste
indiendatum 1 mei 2021
De aanvragen werden beoordeeld volgens de toekenningsmodaliteiten en afspraken in Bijlage 1.
CWO stelt onderstaande toekenningen voor.
a. Bijwonen van conferenties en workshops
De deadline van de huidige aanvraagronde was 1 mei 2021 en betreft aanvragen voor het bijwonen
van conferenties en workshops in het kalenderjaar 2021. De aanvragen voor het bijwonen van
conferenties dienen via de voorziene Plato-applicatie te verlopen.

Er werden 21 aanvragen ingediend. 1 aanvraag werd afgekeurd omdat de aanvrager twee aanvragen
indiende voor een conferentie in 2021 waarbij de aanvraag die de aanvrager aanduidde als tweede
prioriteit werd afgekeurd. 2 aanvragen werden afgekeurd omdat het conferenties in België betreft. De
overige 18 aanvragen werden verder beoordeeld.
De toe te kennen bedragen werden beperkt tot maximaal 1000 euro per aanvraag.
CWO stelt voor om de aanvragen die al een goedkeuring tot actieve bijdrage bevatten in eerste prioriteit
toe te kennen. Dit betreft 14 aanvragen voor een totaal bedrag van 8032 euro (Bijlage 2). Voor de
andere aanvragen stelt CWO een goedkeuring voor op voorwaarde dat er een bewijs van aanvaarding
van de actieve bijdrage is. Dit betreft 4 aanvragen voor een totaal bedrag van 3890 euro (Bijlage 3). 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 met duidelijke
aanduiding van de eigen bijdrage.
Alle aanvragers worden via de Plato-applicatie geïnformeerd over de al dan niet toekenning van hun
mobiliteitsaanvraag.
b. Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het binnen- of buitenland
voor een periode van 1-12 maanden
Er werden 5 aanvragen ontvangen: 4 aanvragen voor een verblijf in het buitenland en 1 aanvraag voor
een verblijf in België. Alle aanvragen betreffen verblijven met startdatum na de deadline van 1 mei 2021.
Alle aanvragen zijn ontvankelijk, werden inhoudelijk goed bevonden en toegekend.
Hierbij werden maxima gehanteerd zoals aangegeven in het referentiekader van Bijlage 1. Dit resulteert
in een totale toekenning voor uitgaande mobiliteit van 23000 euro (Bijlage 4).
In geval van een parallelle FWO-aanvraag wordt het vermelde bedrag toegekend indien de
corresponderende aanvraag bij het FWO niet goedgekeurd wordt. Bij goedkeuring van de
corresponderende aanvraag bij het FWO wordt het door het FWO toegekende bedrag door de CWO in
mindering gebracht.
c. Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit)
Er werden geen aanvragen ontvangen.
d. Onderzoeksverblijf van minstens 1 maand en maximum 6 maanden aan een
niet-academische instelling (cfr. intersectorale mobiliteit)
Er werden geen aanvragen ontvangen.

3. Advies over de aanvragen voor onderzoekssabbaticals
Er werd een aanvraag ingediend voor een onderzoekssabbatical, namelijk van Kim Ragaert.
Kim Ragaert vraagt een onderzoekssabbatical aan voor de periode 6/9/2021 – 17/12/2021, deels als
sabbatical@home voor reflectie over de eigen onderzoekslijnen en de voorbereiding van een ERC
grant proposal, en deels voor een verblijf van 3-4 weken aan de Montanuniversitat Leoben in Oostenrijk
ter versterking van internationale samenwerking in het vakgebied recyclage van plastics.
CWO geeft positief advies over de wetenschappelijke waarde van het voorstel.

4. Allerlei
•

•

Het aangepaste voorstel vanwege CWO voor financiering van initiatieven ter bevordering van
internationale onderzoekssamenwerking werd goedgekeurd op de vergadering van de
faculteitsraad van 12 mei 2021. De eerste oproep voor het indienen van voorstellen wordt
binnenkort gelanceerd, met indiendeadline 1 september 2021.
In april werden met medewerking van Tom De Moor een aantal trainingssessies gehouden voor
kandidaten voor een FWO-postdocmandaat die werden geselecteerd voor de tweede ronde
met interview. De voorzitter bedankt de CWO-leden Steven Verstockt en Maarten Liefooghe,
die hierbij als extra jurylid hebben deelgenomen.

•

Er wordt een vaste kerngroep opgericht i.v.m. de organisatie van het facultair
doctoraatssymposium FEARS, met enkele vertegenwoordigers vanuit de PR-commissie en
CWO (2-3 leden per commissie). Bedoeling is dat deze vaste kerngroep ideëen aanbrengt en
advies geeft i.v.m. de organisatie van FEARS en voor de eigenlijke organisatie samenwerkt
met een groep vertegenwoordigers vanuit het OAP. Er wordt gemikt op het najaar van 2022
voor de volgende editie. De voorzitter vraagt dat vrijwilligers vanuit CWO om hieraan deel te
nemen zich melden tegen 9 juni.

Bijlage 1: Algemene toekenningsmodaliteiten binnen het facultair mobiliteitsfonds en
afspraken vanaf aanvraagronde 1 mei 2021
Bijwonen van conferenties en workshops in het buitenland:
Uitzondering: voor het kalenderjaar 2021 (aanvraagrondes november 2020, februari 2021,
mei 2021 en augustus 2021) kunnen uitzonderlijk zowel online als fysieke conferenties
worden aangevraagd.
•

De financiële ondersteuning wordt beperkt tot maximum 1 conferentiedeelname per aanvrager
per 2 kalenderjaren. De telling start vanaf conferentiedeelnames in 2019 (met toekenningen
vanaf de oproep met deadline 1 november 2018). Wie financiële ondersteuning toegekend
kreeg voor deelname aan een conferentie die tijdens 2019 doorging, kan aldus ten vroegste
een volgende toekenning krijgen voor deelname aan een conferentie die tijdens het
kalenderjaar 2021 doorgaat (dus ten vroegste vanaf de oproep met deadline 1 november 2020).
Uitzondering: voor zowel het kalenderjaar 2021 als 2022 (aanvraagrondes november 2020
tot en met augustus 2022) wordt er uitzonderlijk geen rekening gehouden met conferenties
die de aanvrager reeds in voorgaande jaren heeft toegekend gekregen.

•
•
•
•
•
•

De toegekende financiële ondersteuning bedraagt maximaal 1000 euro per aanvraag (zolang
dit financieel haalbaar blijft).
De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, inschrijvingsgeld en hotelkosten (geen
maaltijden e.d. buiten de hotelfactuur; geen forfaitaire dagvergoedingen).
Vluchten moeten verplicht geboekt worden via de applicatie in Apollo bij het reisbureau
Uniglobe Smart Travel.
Er wordt geen financiële ondersteuning toegekend aan vrijwillige, onbezoldigde postdoctorale
onderzoekers.
Aanvragen kunnen enkel ingediend worden via Plato. Ingediende aanvragen worden vanuit
Plato gemeld aan de betrokken promotor.
De terugbetaling van kosten gebeurt enkel via overboeking. De begunstigde dient hiertoe de
kosten in bij de administratieve SAP-verantwoordelijke van zijn/haar vakgroep, en na boeking
van de kosten in SAP vraagt de administratieve SAP-verantwoordelijke de terugbetaling aan
via overboeking van kosten. Een overboeking is enkel toegelaten voor kosten die nog binnen
geen enkel financieel projectrapport werden opgenomen. Een leidraad met nadere details
omtrent de te volgen werkwijze wordt ter beschikking gesteld.

Onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het binnen- of buitenland voor een periode van
1-12 maanden en onderzoeksverblijf aan een niet-academische instelling (intersectorale mobiliteit) voor
een periode van 1-6 maanden:
• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend aan onderzoekers die tijdens de volledige
duur van het onderzoeksverblijf effectief verbonden zijn aan de FEA. Hieromtrent wordt
bevestiging gevraagd door de promotor.
• Een onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor onderzoeksverblijven (eventueel van
diverse types) (elk met een minimumduur van 1 maand) zowel binnen hetzelfde kalenderjaar
als over verschillende kalenderjaren heen. De toegekende financiële ondersteuning aan een
onderzoeker bedraagt maximaal 7500 euro voor het geheel van alle onderzoeksverblijven
samen.
• Verder worden over alle onderzoeksverblijven heen en binnen het globale maximum van 7500
euro ook maximumbedragen gehanteerd voor het bepalen van de toegekende financiële
ondersteuning van 1500 euro/maand gedurende de eerste 3 maanden verblijf door een
onderzoeker in het buitenland en 1000 euro/maand gedurende de volgende 3 maanden in het
buitenland.
• Voor verblijven in België wordt de toegekende financiële ondersteuning bepaald op basis van
een kostenraming door de aanvrager en kan het toegekende bedrag tevens nooit hoger zijn
dan voor een verblijf van dezelfde duur in het buitenland zou toegekend worden.

•
•

•

•

De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, verblijfskosten en verzekeringskosten.
Voor een verblijf in België wordt de ondersteuning van verblijfskosten verder beperkt tot de
accommodatiekosten (mits motivering van de noodzaak).
Voor een onderzoeksverblijf aan een academische instelling in het buitenland is wie voldoet
aan de criteria voor het aanvragen van een reiskrediet bij het FWO, verplicht eerst een FWOaanvraag in te dienen. Wie niet aan de FWO-criteria voldoet, dient de reden duidelijk toe te
lichten.
Bij een parallelle FWO-aanvraag wordt het bovenvermelde bedrag enkel effectief toegekend
indien de corresponderende aanvraag bij het FWO niet goedgekeurd wordt. Er wordt gevraagd
het resultaat van de corresponderende FWO-aanvraag aan CWO voor te leggen zodra dit
beschikbaar is. Bij goedkeuring van de corresponderende aanvraag bij het FWO wordt het door
het FWO toegekende bedrag voor verblijfskosten door de CWO in mindering gebracht.
Omtrent de effectieve periode (start- en einddatum) van het onderzoeksverblijf wordt een
verklaring van de gastinstelling opgevraagd.

Verblijf van buitenlandse onderzoekers (inkomende mobiliteit):
• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend aan postdoctorale onderzoekers met
minstens 2 jaar postdoctorale ervaring, wier expertise een meerwaarde kan betekenen voor de
onthalende FEA-onderzoeksgroep.
• Financiële ondersteuning wordt enkel toegekend voor een verblijf aan de UGent van maximum
90 dagen, waarbij de buitenlandse onderzoeker tijdens de volledige duur van het verblijf
verbonden blijft aan de thuisinstelling en aan de UGent als bezoeker geregistreerd wordt (dus
niet als postdoctoraal bursaal). De financiële ondersteuning wordt hierbij toegekend onder de
vorm van een maandelijkse forfaitaire verblijfsvergoeding of een vergoeding van bewezen
onkosten.
• Hoewel dit niet de initiële bedoeling is, heeft CWO er geen principieel bezwaar tegen dat een
verblijf van een buitenlandse onderzoeker aan de UGent opgesplitst wordt in meerdere
periodes. De buitenlandse onderzoeker en zijn/haar promotor zijn er hierbij wel voor
verantwoordelijk om na te gaan of een dergelijke opsplitsing toelaatbaar is op het vlak van een
aanstelling als bezoeker, verblijfsvergunning of visum e.d. (nationaliteitsgebonden). Het
effectieve verblijf aan de UGent dient in elk geval minimum 1 maand te bedragen.
• Een buitenlandse onderzoeker kan meerdere aanvragen indienen voor onderzoeksverblijven
(elk met een totale effectieve duur van minimum 1 maand) zowel binnen hetzelfde kalenderjaar
als over verschillende kalenderjaren heen. De toegekende financiële ondersteuning bedraagt
maximaal 1500 euro/maand, met een maximum van 4500 euro voor het geheel van alle
verblijven door de buitenlandse onderzoeker samen.
Bijwonen van doctoraatscursussen buiten de UGent met een internationaal karakter:
• De financiële ondersteuning is beperkt tot reiskosten, verblijfskosten en verzekeringskosten
(geen inschrijvingsgeld).
• De financiële ondersteuning bedraagt maximaal 1000 euro per gevolgde doctoraatscursus.

Bijlage 2: Overzicht toegekende conferentiedeelnames

Naam

Vakgroep Land

Start

Einde

Conferentie

Budget (euro)

Alice Haddad
Arnaud Devos
Arne Simons

TW01
TW07
TW11

Switzerland
Greece
Austria

2021-11-15
2021-07-11
2021-06-27

2021-11-17
2021-07-14
2021-06-30

Ellen De Vos

TW18

Denmark

2021-09-09

2021-09-10

Jordi Uyttersprot
José Roberto
Tenório Filho

TW14

Portugal

2021-09-01

2021-09-03

TW14

Mexico

2021-08-29

2021-09-03

Judy Kheir
Liesbet Deconinck
Marc Mansuy
Olivier Vergote

TW14
TW11
TW15
TW11

Mexico
Hungary
Poland
Austria

2021-08-29
2021-09-19
2021-06-16
2021-06-27

2021-09-03
2021-09-23
2021-06-18
2021-06-30

Sarath Chandran
Simon Vander
Vennet

TW08

Spain

2021-09-20

2021-09-24

Histories of Urban Design
EURO 2021 Athens
EMC 2021
International Conference on Engineering and
Product Design Education
7th International Conference on Mechanics of
Composites
International Conference on Advances in
Sustainable Construction Materials and Structures
75th RILEM Week 2021 and International
conference on advances in sustainable
construction materials and structures
Eurocorr 2021
TransNav 2021
EMC 2021
DYMAT 2021 -13th International Conference on
Mechanical and Physical Behavior of Materials
under Dynamic Loading

TW11

Hungary

2021-09-19

2021-09-23

Ticho Ooms
Yuanbo Hou

TW14
TW05

USA
Canada

2021-06-13
2021-06-06

2021-06-18
2021-06-11

Eurocorr 2021
14th World Congress of Structural and
Multidisciplinary Optimization
IEEE ICASSP 2021

800
260
900
317
1000
1000

1000
150
350
900

950
190

Totaal:

173
42
8032

Bijlage 3: Overzicht conferentiedeelnames toegekend onder voorwaarde van een actieve bijdrage

Naam

Vakgroep Land

Start

Einde

Conferentie
Textile-based EEG electrodes for Brain activity
Monitoring
Learn x Design

Granch Berhe
Tseghai
Lore Brosens
Melis Örnekoğlu
Selçuk

TW11
TW18
TW11 TW18

Canada
China

2021-09-20
2021-09-23

2021-09-22
2021-09-26

China

2021-09-23

2021-09-26

Tilke Devriese

TW01

Switzerland

2021-09-16

2021-09-18

Budget (euro)

Learn x Design Conference 2021
Conceptual Design of Structures 2021 international fib symposium

1000
1000
1000

Totaal:

890
3890

Bijlage 4: Overzicht toegekende onderzoeksverblijven aan een academische instelling in het binnen- of buitenland voor een periode van 1-12
maanden

Aanvrager

Promotor
Gent

Vakgroep Plaats

Kevin De Ras

Kevin Van
Geem

EA11

Jera Van
Nieuwenhuyse

Michel De
Paepe

EA08

Arash Farnam

Guillaume
Crevecoeur

César Urbina
Blanco

Mark Saeys

Robin Tassenoy

Michel De
Paepe

EA08

EA11
EA08

Nancy, Frankrijk
Athene,
Griekenland
San Diego,
Verenigde
Staten
New York,
Verenigde
Staten
Luik, België

Instelling

Aantal
maanden

Toegekend
bedrag (euro)

24/5/202123/7/2021

2

3000

5/07/202129/10/2021

4

5500

University of
California

1/7/202131/10/2021

4

5500

New York
University

1/9/202131/3/2022

7

7500

University of Liège

1/8/202131/10/2021

Laboratoire
Réactions et Génie
de Procédés
Agricultural
University of
Athens

Periode

3
Totaal:

1500
23000

FWOaanvraag
ingediend

ja

ja

ja

ja
niet
van
toepassing

