Oproep
Citizen Science 2019
Budget:

1 miljoen euro
max. 150.000 per project

Looptijd:

max. 3 jaar

Deadline:

9 September 2019 om 12u

Alle documenten en info op https://ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science

Rolverdeling
Departement EWI

Scivil

-

Administratieve verwerking

-

Organisatie netwerkdag met informatiemoment

-

Beoordeling ontvankelijkheidscriteria

-

Algemene informatie over Citizen Science

-

Evaluatie van ingediende voorstellen

-

Advies bij het uitwerken van projectvoorstellen

-

Bekendmaking evaluatieresultaten

-

Afhandeling subsidieprocedure

-

Subsidiëring geselecteerde projecten

-

Controle van verslaggeving en financiële
rapportage

liliane.moeremans@ewi.vlaanderen.be

(samen zoeken naar partners, inhoudelijk advies)
-

Uitwerken van generieke diensten ter
ondersteuning van Citizen Science

info@scivil.be

FAQ
Wie mag een project indienen?
Oproeptekst: “Projecten worden ingediend door onderzoekers aan Vlaamse universiteiten, hogescholen,
onderzoeksinstellingen en andere instellingen waar wetenschappelijk onderzoek gebeurt zoals musea.”
Als je niet in aanmerking komt:
• samenwerken met en indienen via een onderzoeksinstelling die wel in aanmerking komt
• Onderzoekinstelling = hoofdaanvrager
• Andere instelling = partner die budget ontvangt voor zijn aandeel in het project
Template - oproepdocument:
C.1 “Op welke manier zorgt het project voor wetenschappelijke vernieuwing? Welke nieuwe
wetenschappelijke mogelijkheden of resultaten zal het project opleveren? Welke onderzoeksresultaten
zullen gegenereerd worden die niet mogelijk zouden zijn zonder bijdrage van de burgers?”

FAQ
Kunnen personeelskosten gedekt worden van mensen die niet
verbonden zijn aan een wetenschappelijke instelling (universiteit, SOC,
hogeschool) ?
Ja, indien ze passen in het uitvoeringsplan en/of de communicatiestrategie van het project
Hoe?
Projectindiener (onderzoeksinstelling)
• Begroot de kosten voor andere projectpartners (incl. personeelskosten)
• Ontvangt de subsidie en draagt verantwoordelijkheid hierover
Partner ontvangt via projectindiener zijn deel van het budget

FAQ
Komen goedgekeurde projecten van de oproep van 2018 in aanmerking
voor verlenging of gaat de voorkeur uit naar nieuwe projectvoorstellen?
Het is niet de bedoeling van deze oproep om de goedgekeurde projecten van de oproep 2018 nu al
bijkomend te subsidiëren. Het gaat dus enkel om nieuwe projectvoorstellen.
Projectvoorstellen die vorig jaar niet gesubsidieerd werden mogen opnieuw ingediend worden. Zij
moeten rekening houden met de eventuele opmerkingen van de juryleden en worden opnieuw
geëvalueerd, samen met de nieuwe projectvoorstellen.

FAQ
Hoe worden de personeelskosten voor dit type projecten bepaald ?
Bvb welke extralegale voorwaarden mogen mee opgenomen worden in de loonkost?
Onder personeelskosten wordt verstaan:
het brutoloon van het personeelslid + de verplichte werkgeversbijdragen

FAQ
“De subsidie mag enkel besteed worden aan kosten die rechtstreeks te
maken hebben met de samenwerking tussen de burgers/nietwetenschappers en de onderzoekers en niet aan het wetenschappelijk
onderzoek zelf."
Toegestaan:
een medewerker aannemen om het project in goede banen te leiden
Niet toegestaan: een medewerker aannemen om wetenschappelijk onderzoek te doen met de
verzamelde data

Vragen uit het publiek

