Voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor een subsidie aanvraag

Wij kennen subsidies toe aan medisch wetenschappelijk onderzoek dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk en/of
klinisch medisch onderzoek ten aanzien van hart- en vaatziekten,
osteoporose en urologische aandoeningen. Bij het verlenen
van een subsidie letten wij op het wetenschappelijk rendement
van het ingediende onderzoek en de relevantie ervan voor de
verbetering van het inzicht in de genoemde ziektes.
Algemeen
Subsidie aanvragen kunnen alleen op uitnodiging ingediend
worden, na een positief bericht op een projectidee.
Een projectidee kan alleen op uitnodiging van een bestuurslid
worden ingediend.
Het projectidee en de subsidie aanvraag dienen in het Nederlands
te worden geschreven.
De Jaap Schouten Foundation behoudt zich het recht voor om
de voorwaarden te wijzigen. Aan de wijziging of de gevolgen
daarvan kan geen enkele aanspraak worden ontleend.
Aanvraag
Het aanvraagproces verloopt in twee stappen. Eerst dient een
projectidee te worden ingediend. Dat is een compacte vragenlijst.
Bij een positieve beoordeling van het projectidee kan men worden
verzocht om een volledige subsidie aanvraag in te dienen. De
betreffende digitale documenten zijn te vinden op onze website
https://www.schoutenfoundation.org/subsidies.

Om een projectidee te kunnen doen bij Jaap Schouten Foundation
moet u zich eerst online registreren. Een account kunt u aanmaken
op de website door rechtsonder op navigatiepunt “Subsidies”
(https://www.schoutenfoundation.org/subsidies) “Aanvragen” te
klikken. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.
Na indiening van het projectidee krijgt u altijd bericht of u wel of niet
in aanmerking komt voor een subsidie aanvraag. NB. Indien er geen
projectidee is ingediend, kan nadien ook geen subsidie worden
aangevraagd.
Het bestuur van de Jaap Schouten Foundation 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.
Toekenning
Bij toewijzing van de subsidie aanvraag worden het subsidiebedrag
en de daarbij geldende voorwaarden vastgesteld.
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