Subsidievoorwaarden en aanvraaginformatie Leiden Empowerment Fonds - wetenschappers
Het Leiden Empowerment Fonds (LEF) heeft als doelstelling het tot bloei laten komen van ambities van
álle wetenschappers en studenten aan de Universiteit Leiden. Dit doet zij door het creëren van een academische omgeving met gelijke kansen voor iedereen.
In deze subsidieronde van het LEF worden subsidies verstrekt aan eerstegeneratiewetenschappers, die
tijdens hun onderzoek tegen barrières zijn aangelopen. Eerstegeneratiestudenten en -wetenschappers
ervaren beduidend minder toegang tot netwerken binnen en buiten de universiteit. En vaak bemoeilijkt
een gebrek aan financiële middelen hun studie of onderzoek. We spreken van eerstegeneratiewetenschappers als de ouders van de onderzoeker niet aan een universiteit hebben gestudeerd.
Wetenschappers kunnen individueel een subsidie aanvragen. De aanvraag kan een onderzoeksproject,
het schrijven van een artikel of voorbereiding van een andere, grotere subsidieaanvraag betreffen. Aanvragen worden beoordeeld door de LEF-bestedingscommissie, bestaande uit dr. K. Beerden, prof.dr. M.
Bussemaker, mr. H.S.C. Crebolder en dr. H.F. Verwey.
Voorwaarden
De projecten die in aanmerking komen voor deze aanvraagronde voor een LEF subsidie van het Leids Universiteits Fonds (LUF) voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de wetenschapper is op het moment van het indienen van de aanvraag niet langer dan vijf jaar
geleden gepromoveerd;
- de wetenschapper is op dit moment werkzaam bij de Universiteit Leiden op basis van een overeenkomst voor bepaalde tijd of de wetenschapper was maximaal vier maanden voorafgaand aan
de datum van indiening van de subsidieaanvraag voor het laatst werkzaam aan de Universiteit
Leiden en heeft geen andere betaalde aanstelling;
- de subsidieaanvraag betreft een in tijd begrensd project waarvoor geen andere financieringsmogelijkheid aanwezig is;
- de maximale aan te vragen subsidie bedraagt € 15.000.
Tijdpad
Voor 2021 is de tijdlijn als volgt:
- aanvragen kunnen worden ingediend tussen 30 april en maandag 31 mei om 13.00 uur;
- de LEF-bestedingscommissie beoordeelt de aanvragen in juni 2021;
- communicatie over de besluitvorming vindt plaats in de eerste helft van juli 2021.
Aanvraagprocedure
Aanvragen, in het Nederlands of Engels, kunnen door middel van het digitale aanvraagformulier tot 31
mei om 13.00 uur worden ingediend. Het secretariaat Doelbesteding begeleidt de aanvraagprocedure.
Het digitale aanvraagformulier dient vergezeld te gaan van de volgende bijlagen:
1. Motivatie
Een motivering van uw aanvraag, inclusief een korte schets van de beperkingen en/of barrières
die u als eerstegeneratiewetenschapper heeft ervaren (maximaal één A4).
2. Aanbeveling
Een schriftelijke aanbeveling van de betrokken wetenschappelijk directeur of promotor (maximaal 1 A4) vanuit de Universiteit Leiden.
3. Projectomschrijving
Een projectbeschrijving van maximaal 1.000 woorden, exclusief referenties, en maximaal drie illustraties (tabellen/grafieken/afbeeldingen). Gebruik als leidraad de volgende indeling: 1. Naam
project, 2. Achtergrond, 3. Probleemstelling en doel van het project, 4. Methodieken, 5. Verwachte resultaten, 6. Implicaties en relevantie, 7. Planning/tijdpad.

4. Begroting
Een begroting van redelijkerwijs te verwachten kosten, zoals reis- en onderzoekskosten en (bij
geen betaalde aanstelling) kosten voor levensonderhoud,. Gebruik hiervoor het Begrotingsformulier LEF.
5. Curriculum vitae
CV van de aanvrager waaruit, op basis van publicaties, lezingen en/of publieksactiviteiten, blijkt
dat het een actieve wetenschapper betreft onder toevoeging van (verwachte) promotiedatum
(maximaal twee A4).
Bij toekenning
De toegekende subsidie wordt in twee termijnen uitgekeerd. De eerste termijn omvat 80% van het toegekende subsidiebedrag. Dit wordt uiterlijk één maand na de subsidietoekenning uitgekeerd. Het resterende
bedrag zal worden uitgekeerd na ontvangst van de eindverantwoording voor zover kosten daadwerkelijk
gemaakt zijn.
Voor vragen is het CWB-secretariaat (Inge Erkelens) per e-mail (cwb@luf.leidenuniv.nl) en telefonisch (tel.
071 – 527 7494, ma, di, do en vr) bereikbaar.
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