ADDENDUM: TOEKENNINGSMODALITEITEN FACMOB
AANVRAAG REGISTRATIEKOSTEN ONLINE CONGRES
De middelen van het Facultair Mobiliteits- en sabbaticalfonds (FacMob) zijn gewoonlijk
voorbehouden voor de financiering van uitgaande en inkomende mobiliteit van onderzoekers.
Omdat dienstreizen, door de COVID-19 pandemie, slechts beperkt mogelijk zijn, worden echter
meer en meer congressen online of hybride (deels online en deels fysiek) georganiseerd. Om
hieraan tegemoet te komen, verleent het FacMob tijdelijk kredieten voor de
registratiekosten voor online deelname aan congressen.
De toekenningsmodaliteiten zijn hieronder uitgeschreven:
1. De doelgroep zijn doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers (ZAP-leden
behoren niet tot de doelgroep). Doctoraatsstudenten en hun administratief verantwoordelijke
promotor
dienen
verbonden
te
zijn
aan
de
Faculteit
Geneeskunde
en
Gezondheidswetenschappen. Doctoraatsstudenten dienen ook ingeschreven te zijn in het
UGent Doctoral Schools programma. Postdoctorale onderzoekers die in aanmerking komen,
zijn verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen of hebben een
UZ Gent benoeming.
2. Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het FacMob, dient er een actieve
bijdrage (poster/presentatie) te zijn van de aanvrager aan het online congres.
3. De CWO kent per kalenderjaar slechts één krediet voor de registratiekosten van een online
congres per persoon toe. (Ter info: Er kan ook nog steeds per kalenderjaar één krediet voor
de reis- en verblijfkosten van een internationaal congres aangevraagd worden via de reguliere
FacMob-aanvraag voor internationale congressen).
4. Deze financiering zal naargelang de beschikbaarheid van het budget van het FacMob
aangekondigd en verleend worden. Aanvragen kunnen momenteel voor online
congressen die georganiseerd worden voor 1 januari 2023.
5. Aanvragen kunnen ingediend worden voor of na deelname aan het online congres. Een
aanvraag dient te gebeuren via het aanvraagformulier op de facultaire webpagina
onderzoeksmobiliteit, rekening houdend met de indiendata (1 april, 1 september, 1 december).
Dit document is een addendum bij het FacMob-reglement. De aanvraag- en
beoordelingsprocedure voor dit type financiering verloopt zoals de reguliere FacMob-aanvragen.

