LUF Praesidium Libertatis Subsidie 2021

Voorwaarden en procedure – Oproep tot indienen van aanvragen, 7 april 2021
De LUF Praesidium Libertatis Subsidie wordt jaarlijks toegekend aan een jonge getalenteerde onderzoeker die in staat wordt geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. De subsidie wil ook een opstap bieden naar grotere beurzen. De subsidie omvat een geldbedrag
van € 75.000, dat beschikbaar wordt gesteld vanuit de Stichting Praesidium Libertatis I, ondergebracht bij het Leids Universiteits Fonds. Aanvragen worden beoordeeld door de Commissie voor Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het LUF.
Tijdpad
Voor 2021 is het tijdpad als volgt:
- aanvragen die de steun van het faculteitsbestuur hebben, kunnen worden ingediend tussen 1 juni
en maandag 5 juli 2021 om 13.00 uur;
- alle aanvragen worden besproken in de CWB-vergadering van maandag 20 september 2021;
- de aanvragers van de drie als best beoordeelde projecten geven een presentatie in de CWBvergadering van dinsdag 5 oktober 2021;
- In beginsel wordt één projectsubsidie van maximaal € 75.000 toegekend;
- bekendmaking van de toegekende subsidie vindt uiterlijk plaats in de week van 11 oktober 2021.
Voorselectie, voorwaarden en beoordelingscriteria
Vanuit elke faculteit mogen twee aanvragen worden ingediend. Binnen elke faculteit zal een voorselectie plaatsvinden, waartoe een contactpersoon aanspreekpunt zal zijn voor de aanvragers en
voor het LUF.
Bij de voorselectie dienen de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:
- aanvragers dienen een aanstelling te hebben bij de Universiteit Leiden en niet langer dan tien jaar
geleden gepromoveerd te zijn, dat wil zeggen op of na 1 april 2011;
- een aanvrager mag niet tegelijkertijd betrokken zijn bij een aanvraag voor de LUF Stimuleringssubsidie 2021;
- De tegemoetkomingsregelingen van het NWO zijn van toepassing, in het bijzonder de Extensieregeling.
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van de volgende criteria:
a. wetenschappelijk belang en vernieuwend karakter;
b. helderheid probleemstelling en methodologie;
c. ambitie aanvrager en kwaliteit cv;
d. inzichtelijke en passende begroting.
Aanvraagprocedure
De aanvragers die op basis van de voorselectie binnen hun faculteit worden voorgedragen, kunnen
hun volledige projectplan via de LUF-subsidieportal op de LUF-website vanaf dinsdag 1 juni tot uiterlijk maandag 5 juli 2021 om 13.00 uur indienen.
Het digitale aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van:
A. Een samenvatting in het Nederlands in voor niet-vakgenoten begrijpelijke taal (maximaal 200
woorden).
B. Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden, exclusief referenties, en maximaal drie
illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). Gebruik de volgende indeling: 1. Naam van het project, 2. Algemene schets van het project, inclusief het wetenschappelijke belang ervan,
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3. Probleemstelling, doel van het project en verwachte uitkomsten, 4. Onderzoeksmethodologie,
5. Planning/tijdpad, met aanvangsdatum (niet voor 1 november 2021, duur maximaal drie jaar).
C. Begroting van het project, met onderbouwing dat het elders niet voor financiering in aanmerking
komt.
D. Een aanbevelingsbrief vanuit het faculteitsbestuur.
E. CV van de aanvrager, waaruit de promotiedatum blijkt.
Heeft men vragen over deze subsidieronde? Stuur dan een email naar het CWB-secretariaat (Henk
Snijders): cwb@luf.leidenuniv.nl, of bel 071 – 527 4903 / 06 2497 4360.
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