Aanvragen van bijdragen aan stages van
studenten in het buitenland
Aanvragen van bijdragen aan stages in het buitenland kunnen doorlopend ingediend worden. Na
goedkeuring wordt maximaal een bedrag van € 1200,- toegekend. Voor het aanvragen van een
bijdrage zijn geen standaardformulieren aanwezig. De subsidievoorwaarden zijn hieronder
weergegeven.

Subsidievoorwaarden


Subsidie wordt toegekend aan stages van studenten in het buitenland, waarbij onderzoek
naar multiple sclerose wordt verricht.



Alleen studenten verbonden aan een Nederlandse universiteit komen in aanmerking voor de
subsidie. Internationale studenten kunnen in aanmerking komen voor de subsidie mits zij
een volledige masteropleiding volgen aan een Nederlandse universiteit.



Beoordeling van subsidieaanvragen vindt plaats door het Dagelijks Bestuur van de
Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research.



De maximumbijdrage aan een stage in het buitenland bedraagt € 1200,-.



De subsidieaanvraag dient plaats te vinden voor aanvang van de stage.



Stichting MS Research subsidieert geen stages samen met fondsenwervende instellingen
zonder CBF-keurmerk.



Ontvangers van subsidie bij Stichting MS Research zullen geen fondsen aannemen van, dan
wel werven voor instanties in Nederland zonder CBF-keurmerk, voor zover deze instanties
actief zijn op de aandachtsgebieden, in ruime zin, van Stichting MS Research. In geval van
twijfel dient contact opgenomen te worden met de Directeur van Stichting MS Research.



Ontvangers van subsidie voor een onderzoeksstage in het buitenland dienen binnen 3
maanden na afronding van hun stage een stageverslag aan Stichting MS Research te
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sturen. Bij het eindverslag dient een korte Nederlandse samenvatting geschikt voor een
breed publiek aangeleverd te worden. Stichting MS Research gebruikt deze samenvatting
als basis voor publiciteitsuitingen onder andere op de website van de Stichting.


De toegekende subsidie is expliciet bedoeld voor financiering van de stage. Dit betekent dat
Stichting MS Research zich het recht voorbehoudt deze subsidie (gedeeltelijk) terug te
vorderen indien de totaal verkregen fondsen het begrotingstekort voor de stage
overschrijden. Met het stageverslag dient een definitief overzicht van voor de stage
gemaakte kosten en verkregen inkomsten meegezonden te worden.



Stichting MS Research is verplicht om en maakt melding van uitgekeerde subsidies bij de
Belastingdienst. Ontvangers van subsidie kunnen het ontvangen bedrag opnemen als
‘resultaat uit overige werkzaamheden’ bij de aangifte inkomensbelasting. De aanvrager dient
het bij de belastingdienst aangegeven totaal bedrag zelf te splitsen in inkomen en in
vergoeding voor gemaakte kosten.
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