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BRAIN-be

Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks
Op 5 oktober 2012 keurde de Ministerraad een gloednieuw
kaderprogramma voor onderzoek goed: BRAIN-be (Belgian
Research Action through Interdisciplinary Networks). Dit programma zal elk jaar 18 miljoen euro vrijmaken voor onderzoek
naar zes thematische assen. Het gaat om de financiering van
twee soorten onderzoeksprojecten: netwerkprojecten van twee
of vier jaar en pionierprojecten. Die laatsten zijn nieuw binnen
de programma's en worden met een beperkt deel van het
budget gefinancierd.
De volgende zes thematische assen komen aan bod:
1. ecosystemen, biodiversiteit, evolutie
2. geosystemen, heelal en klimaat
3. cultureel, historisch en wetenschappelijk erfgoed
4. strategieën van de federale overheid
5. belangrijke maatschappelijke uitdagingen
6. collectiebeheer
BRAIN-be staat open voor de hele Belgische wetenschappelijke gemeenschap: universiteiten, federale wetenschappelijke
instellingen en onderzoekscentra. Internationale onderzoeksteams kunnen ook deelnemen aan onderzoeksprojecten die
met dit nieuwe programma worden gefinancierd.
Het Federaal Wetenschapsbeleid staat in voor de uitvoering
van het programma. Het kan hierbij rekenen op de steun van
een Algemeen Begeleidingscomité en zes themacomités. Die
leggen de onderzoeksprioriteiten en hun uitvoeringsmodaliteiten in werkplannen vast.

Strategische doelstellingen van het kaderprogramma
 een coherent wetenschapsbeleid bevorderen in de FWI's
en er wetenschappelijke uitmuntendheid steunen en
versterken;
 het onderzoekspotentieel afstemmen op de maatschappelijke noden;
 de nodige wetenschappelijke kennis aanbrengen voor de
voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het
federaal beleid / de federale strategieën;
 het afstemmen op internationale en Europese onderzoeksagenda's en het bevorderen van de Belgische deelname;
 het bevorderen van systemische, multi/interdisciplinaire
en integratieve benaderingen.

De eerste fase van het kaderprogramma loopt 6 jaar (20122017) om voor elke thematische as een nuttige kritische massa
te kunnen halen. Ieder jaar wordt voor drie van de zes assen
en voor de pionierprojecten een oproep tot voorstellen gelanceerd. Via een rotatiesysteem komt elke thematische as zo
om de twee jaar in aanmerking voor een oproep tot voorstellen. De eerste oproep werd in november 2012 gelanceerd.
www.belspo.be/brain-be/
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