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RICHTLIJNEN VOOR HET AANVRAGEN VAN SUBSIDIE VOOR CONGRESBEZOEK

Algemeen
Het Longfonds verleent in beperkte mate reisbeurzen voor congresbezoek, zowel in Nederland als daar- buiten.
Voor een reisbeurs komen in de eerste plaats onderzoekers, die ten laste van een subsidie van het Longfonds
worden gesalarieerd, in aanmerking. Onderzoekers die niet ten laste van het Longfonds worden gesalarieerd
dienen zich in eerste instantie tot hun werkgever te wenden. Slechts in uitzonderingsgevallen kan door hen een
beroep op het Longfonds worden gedaan.
Als regel wordt per onderzoeker niet meer dan één reisbeurs per jaar toegekend. De maximale toekenning
bedraagt € 900,--.
Projectsubsidies toegekend vanaf 2007
Aanvragen kunnen het gehele jaar bij het Longfonds worden ingediend. Men dient gebruik te maken van het
aanvraagformulier ‘subsidie- aanvraag voor congresbezoek’, dat verkrijgbaar is via de website van het
Longfonds (www.research.longfonds.nl) . Met het aanvraagformulier stuurt men – voor zover mogelijk – de
volgende bijlagen mee:
• het programma van het congres;
• een bewijs dat de voordracht of poster is geaccepteerd;
• een kopie van de inschrijving voor het congres.
Aanvragen dienen uiterlijk één maand voor vertrek in het bezit van het bureau te zijn. Aan de toekenning van
een reisbeurs is de voorwaarde verbonden dat de betrokken onderzoeker binnen één maand na terugkeer aan
het Longfonds het volgende toestuurt:
• een inhoudelijk verslag (2 x A4) van het congresbezoek;
• een kopie van de inschrijvingskosten;
• een overzicht/kopieën van de reis- en verblijfkosten (hotel, vlucht).
• een overzicht met bijdragen van derden (indien van toepassing).
Projectsubsidies toegekend vanaf 2009
Voor projectsubsidies toegekend vanaf 2009 geldt dat de kosten voor congresbezoek vallen onder de benchfee
van max. 5000 euro. Voor deze benchfee geldt dat subsidie voor congresbezoek apart moet worden
aangevraagd. Met het aanvraagformulier stuurt men – voor zover mogelijk – de volgende bijlagen mee:
• het programma van het congres;
• een bewijs dat de voordracht of poster is geaccepteerd;
• een kopie van de inschrijving voor het congres.
Voor de verslaglegging van congresbezoeken stuurt de betrokken onderzoeker binnen één maand na
terugkeer aan het Longfonds het volgende toe:
• een inhoudelijk verslag (2 x A4) van het werk-/congresbezoek;
• een kopie van de inschrijvingskosten;
• een overzicht/kopieën van de reis- en verblijfkosten (hotel, vlucht);
• een overzicht met bijdragen van derden (indien van toepassing).
Let op! Het Longfonds zal het verslag na goedkeuring plaatsen op de researchwebsite
(www.research.longfonds.nl). Onderzoekers behoren zich hiervan bewust te zijn bij opnemen van
ongepubliceerde data in hun congresverslag.

Congresbezoek
Reisbeurzen voor deelname aan een congres worden in de eerste plaats verleend aan onderzoekers die door
middel van een voordracht of poster verslag uitbrengen van hun door het Longfonds gesubsidieerde onderzoek.
Indien de aanvrager geen voordracht houdt of poster presenteert, heeft de aanvraag als regel een lagere
prioriteit. De beurs omvat ten hoogste de reiskosten (op basis van openbaar vervoer, 2e klas), de
inschrijfkosten, alsmede de werkelijk gemaakte verblijfkosten.

