Onderzoeksfonds
Algemene voorwaarden
1. Door het indienen van een aanvraag voor een subsidie door het NVO Onderzoeksfonds verklaart
men zich akkoord met de aanvraag- en beoordelingsprocedure zoals hieronder vermeld, en in de
bijlage Criteria voor het NVO Onderzoeksfonds.
2. Jaarlijks wordt een bedrag voor uit te keren subsidies door het bestuur van de NVO voor het
volgende jaar vastgesteld.
3. Voor de aanvraag van een advies over eventuele subsidieverlening dient een standaard
beoordelingsformulier ingevuld te worden door de onderzoeker.
4. Het maximale bedrag dat bij het NVO Onderzoeksfonds kan worden aangevraagd is € 25.000.
5. Het gesubsidieerde onderzoek is binnen twee jaar afgerond. Indien dit geen haalbare planning is,
is dit vooraf aangegeven en beargumenteerd in het onderzoeksvoorstel.
5. In het aanvraagformulier dient aangegeven te worden of er aanvullende externe financiering
aangevraagd is en het eventueel toegezegde bedrag.
6. Na toekenning van de aangevraagde subsidie, verleend door het Onderzoeksfonds, brengt de
aanvrager 2 maal per jaar een korte, voortgangsrapportage uit door het voorgeschreven formulier in
te vullen. Daarnaast dient de aanvrager bereid te zijn op verzoek van het Onderzoeksfonds
presentaties over zijn/haar onderzoek te houden.
7. Bij afronden van de gesubsidieerde studie wordt een product uitgebracht in de vorm van een
handreiking, factsheet, rapport, (open access) vakpublicatie of workshop.
8. Uitkering van de toegekende subsidie wordt in principe in 3 gelijke delen uitgekeerd:
- het eerste deel bij aanvang van de studie na goedkeuring van de aanvraag;
- het tweede deel halverwege het onderzoek, na ontvangst van een gedetailleerde
voortgangsrapportage, waarin o.m. voorlopige resultaten van het onderzoek en de algehele
voortgang worden vermeld;
- het derde en laatste deel bij afronding van de studie na ontvangst van een eindrapportage met
resultaten/uitkomsten van het onderzoek.
9. De aanvrager is verplicht bij presentaties en publicatie(s)/dissertaties aan te geven dat het
onderzoek werd ondersteund door het NVO Onderzoeksfonds. Daarnaast gaat de
onderzoeker/aanvrager akkoord met portretgebruik in uitingen op folders/website omtrent hun
onderzoek.
10. De aanvraag zal worden beoordeeld door twee leden van de commissie wetenschap. Wanneer er
geen consensus is, zullen aanvullende commissieleden geraadpleegd worden. De beoordelaars zijn
anoniem voor de aanvragers. De gekozen beoordelaars zullen nooit directe samenwerkingspartners
van de aanvragers zijn. De beoordeling wordt binnen 6 weken na de inleverdeadline teruggekoppeld
aan de aanvragers.
11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Een herzien of anders ingericht
onderzoeksvoorstel kan echter een volgend kalenderjaar worden ingediend, rekening houdende met
de ontvangen beoordeling.
12. Tegen de ontvangen beoordeling kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.
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