Opzet en bepalingen van het Congressubsidiefonds
Algemeen
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) beheert een fonds waaruit voor de
organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland subsidies worden verstrekt.
De omvang van het fonds bedraagt circa € 300.000,-.
In deze circulaire wordt de opzet van het fonds beschreven en worden de criteria weergegeven waaraan
moet worden voldaan om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie. Deze bepalingen en criteria
gelden vanaf 1 januari 2012 en blijven geldig tot de KNAW nieuwe richtlijnen bekend maakt.

Organisatie van congressen
Voor de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen in Nederland bestaat in het kader
van het Congressubsidiefonds de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor congressen met een totale
begroting van ten hoogste € 170.000. De subsidie bedraagt maximaal € 8.500.1

Subsidieaanvragen kunnen niet worden ingediend voor:
 congressen waarbij slechts onderzoekers uit Nederland en één ander land betrokken zijn (zogenaamde
bilaterale bijeenkomsten)
 congressen georganiseerd door (organisaties van) studenten
 cursussen, nascholingsactiviteiten en/of een masterclass
 besloten bijeenkomsten
 werkbijeenkomsten in het kader van een reeds bestaand project
 afscheidssymposia.
Aanvragen kunnen alleen gedaan worden door binnen het grondgebied van Nederland daadwerkelijk
gelegen en gevestigde instituten.

Beoordelingscriteria
Aanvragen worden beoordeeld op het wetenschappelijke niveau van het te organiseren congres, alsmede
het wetenschappelijk belang voor Nederland. Hierbij worden in ieder geval de volgende aspecten
meegewogen:
 wetenschappelijke focus
 beoogde resultaten
 coherentie programma
 internationale reputatie van Nederlandse organisatoren
 wetenschappelijke reputatie van de uitgenodigde sprekers
 internationale uitstraling van de bijeenkomst (dat moet ook blijken uit de samenstelling van de
beoogde deelnemers)
 samenstelling beoogde deelnemersgroep, deze dient voor het merendeel uit gepromoveerde
onderzoekers te bestaan.
Congressen komen alleen in aanmerking indien zowel de sprekersgroep als de deelnemersgroep een
internationale samenstelling heeft. De internationale samenstelling van de beoogde deelnemersgroep
dient onder andere te blijken uit de wijze waarop bekendheid gegeven wordt aan het congres. Bij het
indienen van de aanvraag dient het beoogde sprekersoverzicht (met affiliatie) gevoegd te worden.
De aanvraag dient voorzien te zijn van voldoende informatie om beoordeling op bovengenoemde
inhoudelijke aspecten mogelijk te maken.
1 Er bestaat een beperkte mogelijkheid tot subsidiering van congressen met een begroting hoger dan € 170.000; deze congressen dienen een duidelijke
betrokkenheid van de KNAW te hebben. Aanvragen kunt u richten aan het Bestuur van de KNAW; u kunt gebruik maken van het regulier
aanvraagformulier.
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Behandelprocedure
Aanvraag
Er kan alleen subsidie worden aangevraagd voor congressen die tenminste drie maanden na de
sluitingsdatum van de lopende tender zullen plaatsvinden.
Sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen is:
 1 mei (voor congressen die plaatsvinden na 1 augustus)
Toekenning
Een beoordelingscommissie van de KNAW zal de aanvragen inhoudelijk beoordelen en rangschikken op
basis van een proces van comparatieve competitie. De toekenning van subsidies geschiedt voorts op basis
van het beschikbare budget.
De besluitvorming wordt uiterlijk bekendgemaakt in:
 juli (voor de tender sluitend op 1 mei)
Bezwaar tegen een besluit over een aanvraag voor subsidie, kan binnen zes weken na verzending van het
besluit worden aangetekend bij het bestuur van de KNAW.
Financiën
Bij toewijzing van de aanvraag wordt het subsidiebedrag vastgesteld. Dit bedrag hangt onder meer af van
de opzet van het congres: de duur en het aantal deelnemers, en de aard van de begrotingsposten en zal
niet meer kunnen bedragen dan een derde van de totale kosten van het congres.
De KNAW hanteert de volgende richtbedragen:
Aantal deelnemers
1 dag
25 – 50
€ 2000
50 – 100
€ 3000
100 – 200
€ 4000
Meer dan 200
€ 5000

2 dagen
€ 4000
€ 5000
€ 6000
€ 7000

3 dagen of meer
€ 5000
€ 6000
€ 7000
€ 8000

Een kort inhoudelijk verslag inclusief financiële afrekening van de organisatie van een congres dient
binnen drie maanden na afloop van het congres door de KNAW te zijn ontvangen. Op grond van de
eindafrekening zal de subsidie definitief worden vastgesteld. Indien er meer ontvangsten dan uitgaven
zijn gerealiseerd, wordt de subsidie van de KNAW verlaagd met het naar de KNAW toe te rekenen deel van
het overschot. Voor de financiële afrekening dient u gebruik te maken van het declaratieformulier
congressubsidiefonds dat digitaal beschikbaar is via www.knaw.nl/congressubsidiefonds. Het binnen drie
maanden na afloop van het congres niet voldaan hebben aan de verplichtingen inzake verslag en
financiële afrekening houdt in, dat de voorlopige vastgestelde subsidie wordt ingetrokken en dat zal
leiden tot terugvordering van een eventueel verstrekt voorschot.

Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier is beschikbaar via www.knaw.nl/congressubsidiefonds. Het ingevulde
aanvraagformulier kunt u per e-mail versturen naar rachel.basaur@knaw.nl. De aanvraag wordt alleen in
behandeling genomen, indien het aanvraagformulier volledig is ingevuld. Een aanvraag is ingediend als de
aanvrager een ontvangstbevestiging van de KNAW heeft ontvangen.
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