34

Vlaamse financiering

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
- Vlaanderen (FWO)
Budget

224 miljoen euro in 2013 (80% Vlaamse financiering, 20% federale financiering)

Geografisch bereik

Vlaanderen

Doelgroep(en)

Universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap

Algemene doelstellingen

Ondersteuning van fundamenteel kennisgrensverleggend wetenschappelijk onderzoek

Legale basis

Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

Website

www.fwo.be

// abstract:
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO) is het agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt. Het fonds stimuleert ook de samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en andere onderzoeksinstellingen. Op de FWO-website wordt een overzicht gegeven van de
verschillende mandaten en financieringsmogelijkheden binnen het FWO (zie tabel). Hoewel geen van deze financieringskanalen zich
specifiek op mariene of kustgebonden thema’s richt, kan in nagenoeg elk type financiering mariene projecten ingediend worden. Oproepen voor financiering worden aangekondigd op volgende webpagina.
Het Vlaams regeerakkoord (2014-2019) stipuleert dat op termijn bepaalde taken van het IWT, alsook de investering in onderzoeksinfrastructuur in het kader van de Herculesstichting zullen ondergebracht worden in het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).
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Tabel. Een overzicht van de subsidiemogelijkheden binnen het FWO.

Predoctorale mandaten

Postdoctorale
mandaten

Mandaat / financiering

Omschrijving

Aspirant

Belangrijkste financieringskanaal voor jonge beloftevolle
onderzoekers om een doctoraat te behalen

Bijzondere doctoraatsbeurs

Ondersteunt personen die buiten het wetenschappelijke onderzoek
werken en in één jaar tijd een doctoraat op proefschrift wensen te
behalen

Klinische doctoraatsbeurs

Ondersteunt specialisten die voltijds met een klinische taak
aangesteld zijn, om fundamenteel klinisch onderzoek uit te voeren

Postdoctoraal Onderzoeker

Ondersteunen van doctors in het uitbouwen van een zelfstandige,
internationale onderzoeksloopbaan

Fundamenteel Klinisch Mandaat

Ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een
volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven

Pegasus Marie Curie Fellowships

Excellente postdoctorale onderzoekers naar Vlaanderen halen

Individuele kredieten

Naast het Krediet aan navorsers en
Wetenschappelijke Opdracht (sabbatical Steunen van jonge en/of gevestigde onderzoekers met een
leave) zijn er verschillende kredieten in het individueel werkingskrediet
kader van schenkingen

Onderzoeksprojecten

Onderzoeksproject

Op initiatief van onderzoekers voor ondersteuning fundamenteel
wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker
Odysseusprogramma

Ondersteuning uitstekende onderzoekers die buiten Vlaanderen
een carrière hebben opgebouwd om aan een Vlaamse universiteit
onderzoek op te zetten

Big Science projecten

Steunt onderzoeksprojecten aan grote internationale
onderzoeksfaciliteiten

Internationale mobiliteit

Verschillende mogelijkheden voor
inkomende en uitgaande mobiliteit

FWO stimuleert internationale mobiliteit door onderzoekers de kans
te geven ervaring op te doen in internationale onderzoeksgroepen,
onderzoekers aan te trekken uit het buitenland, etc.

Internationale
samenwerking

Er zijn verschillende mogelijkheden voor
samenwerking, uitwisseling, etc.

FWO stimuleert internationale samenwerking via
uitwisselingsakkoorden en (bilaterale) samenwerkingsprojecten

Internationale
contacten

Internationale Coördinatie-actie

Ondersteuning coördinatie-acties van internationale
samenwerkingsverbanden

Organisatie van een wetenschappelijke
bijeenkomst

Ondersteuning van wetenschappelijke congressen, waarbij de
internationale en interuniversitaire dimensie centraal staan

Wetenschappelijke
Onderzoeksgemeenschap

Ondersteuning coördinatie van wetenschappelijke
onderzoeksgemeenschappen
Er zijn verschillende wetenschappelijke prijzen in het
veld van de biologische wetenschappen, gedrags- en
maatschappijwetenschappen, medische wetenschappen,
wetenschap en technologie

Wetenschappelijke
prijzen

Europese programma’s

NCP - National contact point

NCP binnen Horizon 2020 (p. 8)

COST

FWO is het Vlaamse aanspreekpunt voor COST (p. 17)

ERA-NET

p. 18

JPI

p. 20

EURAXESS

Europees initiatief dat informatie en ondersteuning voorziet voor
mobiele onderzoekers

Vlaamse financiering

Type mandaat /
financiering

