Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
FWO - MPN-Proefschriftsubsidie ACHTERGROND

De MPN-Proefschriftsubsidie is een financiële ondersteuning bij drukkosten voor proefschriften
waarin nieuwe onderzoeksresultaten naar MPN in de volle breedte worden beschreven.
Onderwerpen over het gehele onderzoeksgebeid voor MPN, dus van fundamenteel tot
patiëntgebonden onderzoek komt in aanmerking. Met de MPN-proefschrifttsubsidie wil de MPN
Stichting wetenschappelijk onderzoek ondersteunen en stimuleren.
Budget : maximaal € 500
Voorwaarden : Compleet en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier 'MPN Proefschriftsubsidie'
met CV van de aanvrager dienen te worden ingediend bij de MPN-Stichting. Het proefschrift moet
direct of indirect (in de toekomst) een relatie hebben met een of meer van de ziekten die onder de
MPN vallen. Na toekenning dient de onderzoeker een artikel schrijven in de Pur Sang, gericht op de
donateurs van de MPN Stichting waarin de bevindingen worden beschreven. Daarnaast moet in het
proefschrift worden vermeld dat het verschijnen hiervan mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage
vanuit het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van de MPN Stichting. U ontvangt hiervoor tevens het
MPN-logo. Ook ontvangt de MPN Stichting graag één exemplaar van het proefschrift.
Aanvragen voor een MPN-Proefschriftsubsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. De
MPN Stichting streeft ernaar om jaarlijks een MPN-Proefschriftsubsidie uit te reiken maar, afhankelijk
van het aantal ingediende aanvragen, kan hiervan worden afgeweken.
U kunt dit formulier digitaal indienen door het in te vullen, op te slaan en per e-mail op te sturen naar
info@mpn-stichting.nl met een cc. naar remco@mpn-stichting.nl. Vergeet niet uw CV bij te voegen.
Ook voor vragen over het indienen en de procedures kunt u deze e-mail adressen gebruiken.
U kunt de aanvraag ook per post indienen door het formulier in te vullen, uit te printen en samen
met uw CV te verzenden naar:
Secretariaat MPN Stichting
Postbus 10496
6000 GL Weert
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Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
FWO - Aanvraagformulier voor een MPN-Proefschriftsubsidie
A | DETAILS AANVRAGER
Titel:
Achternaam en voorletter(s):
Voornaam:
Geslacht:
Beroep / functie:
Organisatie / instituut:
Afdeling:
Correspondentieadres:
Telefoon:
E-mailadres:

B | TITEL PROEFSCHRIFT

C | DETAILS PROEFSCHRIFT
UNIVERSITEIT

PROMOTOR

(CO)PROMOTOR

PROMOTIEDATUM

SAMENVATTING VAN DE BEVINDINGEN (maximaal 300 woorden)
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Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)
D | OMSCHRIJVING VAN UW BETROKKENHEID BIJ / INTERESSE IN MPN (maximaal 100 woorden)

E | PATIENTENPERSPECTIEF (maximaal 100 woorden)

F | EIGEN PUBLICATIES

G | ONDERTEKENING AANVRAGER
Door ondertekening gaat u akkoord met de op pagina 1 genoemde voorwaarden.

Naam:

Plaats:

Datum:
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