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FWO: bezoek onze website.
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Het FWO investeert
in talent
Aspirantenbeurs
Voor jonge onderzoekers die
na 4 jaar onderzoek een doc
toraat op proefschrift wensen
te behalen.

www.fwo.be
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Fundamenteel klinisch
mandaat
Voor klinische wetenschappers
(i.h.b. artsen-onderzoekers) met
een doctoraat die gedurende
(3x) 5 jaar halftijds worden
vrijgesteld van hun klinische
taken om zich te wijden aan
onderzoek.

Klinische
doctoraatsbeurs
Voor klinische wetenschap
pers die 2 jaar deeltijds willen
werken aan hun doctoraats
Krediet aan navorsers
onderzoek.
Voor individuele onderzoe
kers, en meer bepaald jonge
Mandaat postdoctoraal wetenschappers, op postdoc
onderzoeker
toraal niveau om hun onder
Voor onderzoekers met een
zoek te ondersteunen.
doctoraat die gedurende
Onderzoeksprojecten
(2x) 3 jaar voltijds onderzoek
willen uitvoeren op postdoc Voor onderzoeksploegen om
wetenschappers en technici
toraal niveau.
in te schakelen, om appara
tuur aan te schaffen en voor
allerlei werkingskosten nodig
voor de uitvoering van een
onderzoeksproject.
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Grensverleggend
onderzoek dankzij het FWO
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Het FWO verlegt grenzen
Onderzoek laat zich niet begrenzen, onderzoek heeft een
internationaal karakter. Dankzij het FWO verleg je de gren
zen van jouw onderzoek, want het FWO stimuleert inter
nationale mobiliteit en samenwerking op tal van manieren:

•

•
•
•
•
•

Als Vlaams onderzoeker heb je verschillende
financieringsmogelijkheden om voor korte of lange
termijn in het buitenland aan de slag te gaan
Het FWO betaalt je reis naar een internationaal
congres om er een presentatie te geven.
Buitenlandse onderzoekers krijgen de middelen om
hun onderzoek tijdelijk aan een Vlaamse universiteit
verder te zetten.
Het FWO sluit bilaterale overeenkomsten met een
aantal landen om de internationale samenwerking te
bevorderen

vouw

Het FWO steunt jouw onderzoek

Het FWO werkt samen met verschillende Europese
en internationale zusterorganisaties. Zo is het FWO
actief lid van Science Europe en de European Science
Foundation.
Bij de selectie van aanvragen doet het FWO een beroep
op internationaal samengestelde Expertpanels.

Wat doet het F(onds) W(etenschappelijk) O(nderzoek)
Vlaanderen ?
Het FWO financiert fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in
volledige wetenschappelijke onafhankelijkheid.
Het FWO financiert voornamelijk:
• mandaten (aspiranten, postdoctoraal onderzoekers,...)
• onderzoeksprojecten
• de stimulatie van internationale samenwerking
• de bekroning van uitmuntende onderzoekers
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Het FWO bekroont

Het FWO in cijfers

Het FWO heeft een budget van 200 miljoen euro (010):

79% is afkomstig van
de Vlaamse Overheid
6% zijn federale toelagen
15% wordt gegenereerd
door federale fiscale en
parafiscale maatregelen

Uitmuntend onderzoek mag gezien worden, of je nu
een doorwinterd geleerde bent of een aanstormend
talent. Elke vijf jaar bekroont het FWO vijf eminente
Vlaamse onderzoekers met een Excellentieprijs.
Verder reikt het FWO ieder jaar – in samenwerking
met de bedrijfswereld – wetenschappelijke prijzen uit
aan onderzoekers die eruit springen.

‘Het FWO liet me toe om twee jaar als
onderzoeker te werken in Parijs.
Dat was een onuitwisbare ervaring.’
Wendy Lowen,
Dr. in de Wetenschappen, Wiskunde,
BOF-docent (UA), voormalig Postdoc FWO

De missie van het FWO
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) is
het agentschap dat instaat voor de financiering van fundamenteel
onderzoek in Vlaanderen. Wetenschap schept kansen en is de motor
van innovatie.

In 2011 gaf het FWO financiële steun aan verschillende
projecten:
44% Mandaten
2% Internationale samen
werking en mobiliteit
1% Kredieten aan
Navorsers
51% Onderzoeks
projecten
2% Administratief beheer

‘Een grote erkenning is het,
niet alleen voor mezelf maar voor
de hele onderzoeksgroep.’
Peter Carmeliet
Faculteit Geneeskunde KU Leuven,
laureaat van de Excellentieprijzen 2010

www.fwo.be

