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Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek

De Organisatie stelt zich ten doel de beoefening der zuivere d.w.z. niet.

op toepassing gerichte wetenschap te bevorderen op alle daarvoor in aanmer-

king komende wijzen.

Teneinde te bewerkstelligen, dat tengevolge van -haar steun de steun van

andere instanties, particulieren zowel als Regeringsinstellingen, niet

wordt verminderd doch juist wordt gestimuleerd, dienen aanvragers zich ter-

dege te beijveren tot het verkrijgen van financiële steun van alle andere

daarvoor in aanmerking komende instanties alvorens zich tot de Organisatie

Z.W.O. te wenden. Slechts indien steun van andere zijde in principe uitge-

sloten is, dan wel indien die steun geheel of partieel is afgewezen kan

subsidiëring door de Organisatie worden gegeven.

De aanvragen dienen een uitvoerige wetenschappelijke motivering van het

te verrichten onderzoek, alsmede een gespecificeerde begroting te bevatten,

terwijl aangegeven moet worden over hoeveel jaren men verwacht, dat de

subsidiëring voortgezet moet worden om het gestelde doel te bereiken.

Wanneer een bepaald onderzoek met vrucht tezamen met andere Nederlandse

onderzoekers in gezamenlijk overleg en met een bepaalde arbeidsverdeling

zou kunnen worden aangevat, verdient het aanbeveling zich vooraf daarover

Het Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk
Onderzoek (Z.W.O.) deelt mede, dat aanvragen voor subsidie voor het jaar

1954 tot 1 September 1953 kunnen worden ingediend bij: De Directeur der

Nederlandse Organisatie Z.W.O., Lange Voorhout 60, Den Haag. Deze is be-

reid schriftelijk of na voorafgaand overleg mondeling inlichtingen te ge-

ven.
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te beraden. Alleen wetenschappelijke doeleinden van uitnemend belang, te

verrichten door of onder leiding van vooraanstaande onderzoekers, zullen

gesteund kunnen worden.

De Organisatie kan de wetenschapsbeoefening onder meer bevorderen door:

a.Nederlandse,onderzoekers of groepen van onderzoekers door financiële

steun in de gelegenheid te stellen zich aan het beoogde onderzoek te gaan:

of te blijven wijden, dan wel daarvoor wetenschappelijke medewerkers of an-

der personeel aan te stellen, of speciaal voor het betreffende onderzoek te

bezigen instrumentarium of studiemateriaal in bruikleen aan te schaffen,

b.Nederlandse onderzoekers in de gelegenheid te stellen in het buitenland

te verblijven of daarheen te reizen, teneinde zich te wijden aan onder-

zoekingen of studies, waarvoor Nederland zich, om welke redenen ook, minder

eigent.

c. Befaamde buitenlandse geleerden in de gelegenheid te stellen in Nederland

cursussen, demonstraties of voordrachten te geven.

dBij te dragen in de kosten van publicatie van belangrijke wetenschappelijke
resultaten van Nederlandse onderzoekingen.

e.Op andere, daartoe door de Raad voor het Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek

geschikt geachte wijzen.


