
 

 
 
FAQs         6.8.2020 
 
VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE LOPENDE OPROEP VOOR 
VOORSTELLEN: "Internationale netwerkvorming met de Federale 
Wetenschappelijke Instellingen (FWI) Oproep 2020: Ondersteuning van grote 
internationale evenementen" 
 

Vragen Antwoorden 
Moet het evenement doorgaan 
in België? 

Nee, dat kan gelijk welke locatie/land zijn. 

Tellen internationale 
organisaties als partner buiten 
Europa? 

Dit hangt af van waar hun wettelijk adres is. Is het 
wettelijke adres in Europa, dan telt de organisatie 
als Europese partner; is het wettelijke adres 
buiten Europa, dan kan de partner als niet-
Europese partner tellen. 

Moet de coördinator van het 
voorstel het hele evenement 
coördineren? 

Als het voorstel enkel een deel van een groot 
evenement dekt (bv. een internationale 
conferentie ter afsluiting van een grote 
burgercampagne), dan hoeft de coördinator van 
het voorstel niet de coördinator te zijn van het 
gehele evenement. 

Hoe vaak wordt een dergelijke 
oproep gelanceerd? 

Elke twee jaar poogt BELSPO om een oproep 
voor ondersteuning aan netwerkingsvorming met 
de FWI's te lanceren. De meest recente was in 
2018 in het domein van cultureel erfgoed. Bij de 
volgende oproepen kan de focus op andere 
activiteiten of thema's gelegd worden. 

Moet de Actie een fysiek 
evenement zijn? 

Nee, het kan even goed een online evenement 
zijn of een combinatie van beide. Bij de 
organisatie van een fysiek evenement is het 
aangeraden om een alternatief plan te voorzien in 
het voorstel, voor het geval dat dit evenement 
door de COVID-19-situatie niet mogelijk zou zijn. 

Hoeveel moeten andere 
partners (geen FWI) bijdragen? 

Er is geen "verplicht percentage" maar minstens 
ongeveer 1/3 van de financiering zou moeten 
komen van de andere partners. Belangrijk hierbij 
is dat de cofinanciering de kosten dekt van de 
deelname van partners die geen FWI zijn. 



Tellen in-kind bijdragen ook als 
bijdragen? 

Ja (als de bijdrage duidelijk uitgelegd wordt). 

Het evenement zal veel meer 
dan 80.000 EUR kosten. het is 
dus niet realistisch om het 
budget tot 80.000 EUR te 
beperken. Hoe moeten de 
indieners hiermee omgaan? 

Indieners worden verzocht om zowel het globale 
budget van het evenement (zie Part III 1 van het 
Submission Form) als het aan BELSPO 
gevraagde budget (Part III 2) aan te geven. Dit 
laatste mag inderdaad niet hoger zijn dan 80.000 
EUR en moet worden gespecificeerd op pagina 8 
van het formulier (door een korte beschrijving te 
geven van de activiteiten die eronder vallen). 

Moeten alle financiële 
bijdragers partners zijn van het 
voorstel? 

Financiële bijdragers kunnen gewone sponsors 
zijn (een reisbureau, een industriebedrijf...) zonder 
verdere interventie in het evenement. In dat geval 
hoeven ze niet als partners van het netwerk te 
worden aangegeven, maar moet hun bijdrage 
duidelijk worden vermeld in het indieningsdossier. 

Is het maximum percentage van 
"subcontracting" (25%) flexibel? 

Nee. 

 


