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NINO Fieldwork Subsidy
versie 13-3-2019

Doel
NINO
Fieldwork
Subsidies
bevorderen
veldonderzoek naar het pre-islamitisch Nabije
Oosten, waarbij de nadruk van het veldwerk ligt
op de vakgebieden die door het NINO worden
bestreken: de Assyriologie, de Egyptologie, en de
Archeologie van het Oude Nabije Oosten.

Aanvragen
Voorafgaand aan de inhoudelijke beoordeling van
uw aanvraag wordt deze aan de volgende criteria
getoetst:
• Projecten dienen vernieuwend, zelfstandig,
en in de tijd begrensd te zijn. Pilotprojecten
ten dienste van toekomstige omvangrijkere
aanvragen bij NWO, ERC of andere fondsen
zijn welkom.
• Het veldwerk dient binnen maximaal 2 jaar na
toekenning van de subsidie te zijn afgerond.
• Bij voorkeur betreft het projecten waarvoor niet of
nauwelijks andere financieringsmogelijkheden
aanwezig zijn.
• Het project moet veldwerk (survey, opgraving)
betreffen op tenminste één van de door het
NINO bestreken terreinen liggen, te weten:
de Assyriologie, de Egyptologie, en/of de
Archeologie van het Oude Nabije Oosten,
van de prehistorie tot de komst van de Islam.
Laboratoriumanalyses gekoppeld aan het
veldwerk behoren tot de subsidiemogelijkheden.
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• Uitsluitend aanvragen voor Nederlandse
veldprojecten komen in aanmerking. Bij
internationale samenwerking dient de
Nederlandse component waarvoor subsidie
wordt gevraagd, duidelijk gedefinieerd te zijn.
• De aanvrager dient aan een Nederlandse
wetenschappelijke
instelling
verbonden/
geaffilieerd te zijn, alsmede werkzaam te zijn
op een van bovengenoemde terreinen die door
het NINO worden bestreken.
• De aanvraag is maximaal 1500 woorden groot.
De deadline voor het indienen van aanvragen is
15 augustus 2019 om 12.00 uur.

Inhoudelijke
beoordelingscriteria
De aanvragen worden beoordeeld door de
Academische Commissie NINO. Daarbij wordt
gelet op:
1. Vernieuwend karakter van het project;
2. Duidelijkheid van de probleem- en doelstelling;
3. Wetenschappelijk belang;
4. Degelijkheid van onderzoeksmethodologie;
5. Potentie om een nieuw onderzoeksgebied te
openen;
6. CV van de aanvrager waaruit excellentie blijkt.
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NINO Funding
Financiële aspecten
1. Adequate begroting, met vermelding waarom
het project niet elders kan worden gefinancierd.
2. Materiële kosten komen voor subsidiëring
in aanmerking. De exacte kosten dienen te
worden begroot (zonder facultaire opslag).
Personele kosten dienen degenen te betreffen
die de werkzaamheden uitvoeren. Bij
laboratoriumbepalingen dient niet meer dan
de kostprijs te worden begroot.
3. De toegekende subsidie wordt niet overgemaakt
naar privérekeningen, maar uitsluitend naar een
rekening van de wetenschappelijke instelling
waaraan de aanvrager verbonden/geaffilieerd is.
Per aanvraag is maximaal € 5000 beschikbaar.
De Academische Commissie NINO beslist over
de toekenning van de subsidies.

Eindverantwoording
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• Beschrijvend verslag, waarin de resultaten
van het gefinancierde onderzoek worden
gepresenteerd;
• Foto’s van het project;
• Financiële
verantwoording
(helder,
gedetailleerd, inclusief bewijzen van uitgaven).

Zichtbaarheid
Toegekende subsidies worden op de website en in
andere media van het NINO vermeld.
Het verslag en de foto’s worden eigendom van het
NINO en kunnen voor publicitaire doeleinden
worden gebruikt.
De steun van het NINO dient vermeld te worden
in publicaties en lezingen, die uit de subsidie
voortvloeien.
De aanvrager dient bereid te zijn om een lezing
te verzorgen binnen een door het NINO
georganiseerde activiteit.

Na het afronden van het project moet binnen
6 maanden na voltooiing van het project de
eindverantwoording bij het NINO ontvangen
zijn. De eindverantwoording moet een aantal
onderdelen bevatten:

Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten
The Netherlands Institute for the Near East
Witte Singel 25 / Matthias de Vrieshof 4
Postbus 9515, 2300 RA Leiden
www.nino-leiden.nl
NINOfunding@hum.leidenuniv.nl
Het NINO-onderzoekscentrum is onderdeel van
de Universiteit Leiden (FGW-LIAS).
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