Programma Meer Kennis met Minder Dieren (MKMD) - module Amendement 21
Call “Publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data”
Deadline: doorlopend tot 1 december 2015
Achtergrond
De module Amendement 21 geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van de
3V’s (Vermindering, Vervanging en Verfijning).
Publiceren van solide negatieve data
Om publicatie te stimuleren van goed uitgevoerd onderzoek met negatieve of neutrale
uitkomst waarbij proefdieren zijn gebruikt, biedt ZonMw onderzoekers een financiële
tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om deze resultaten te
publiceren. Om dit te bereiken kan de projectleider van een door ZonMw gesubsidieerd
onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel uitmaakt voor een
AIO, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling
aanvragen. Bij het NWO Stimuleringsfonds Open Access kan een aanvraag worden
ingediend om de publicatiekosten verbonden aan Open Access publiceren vergoed te
krijgen (http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_82LC99)
Wie kan aanvragen?
De projectleider/hoofdaanvrager van een door ZonMw gesubsidieerd onderzoeksproject,
waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel uitmaakt(e).
Wat kan aangevraagd worden?
-

-

De projectleider van een door ZonMw gesubsidieerd project waarbij proefdieren zijn
gebruikt kan financiële tegemoetkoming in de personele kosten aanvragen ten behoeve
van een AIO, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur
van één maand. Zie voor het maximaal te declareren bedrag, voor universiteiten en
UMC’s de daarvoor bestemde tabellen op
www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidievoorwaarden/)
Deze maand dient te worden gebruikt voor het publicatie gereed maken van niet eerder
gepubliceerd onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst, waarbij proefdieren zijn
gebruikt.

-

In geval van een afwijzing, dient u de publicatie opnieuw in te dienen bij een ander
journal (Open Access) en deze bewijsstukken aan ZonMw aan te leveren. In het geval dat
een manuscript niet in een Open Access journal wordt gepubliceerd, dient u het artikel
vrij te kopen (hiervoor kunt u via NWO Stimuleringsfonds Open Access een vergoeding
voor de fee die betaald moet worden aanvragen).

-

Per ZonMw onderzoeksproject kan de projectleider maximaal tweemaal een aanvraag
indienen binnen de huidige call.
De looptijd van een project is één jaar.

-

Criteria
De criteria om te kunnen indienen kunt u vinden bij de volledige call die op de ZonMw
website staat (zie www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender)

Wanneer kan aangevraagd worden?
Deze kunnen doorlopend worden ingediend tot 1 december 2015, zolang het voor de call
beschikbare budget niet uitgeput is. Het beschikbare budget bedraagt in totaal €
160.000.
Meer informatie
De meest actuele informatie en toelichting is beschikbaar op de ZonMw website
http://www.zonmw.nl/mkmd.

