Reglement Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken Lira Fonds

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze regeling is van toepassing op subsidies die de stichting Lira Fonds verstrekt voor
de totstandkoming van boekpublicaties over wetenschappelijk onderzoek in het
Nederlands bestemd voor een algemeen publiek. Het Lira Fonds stelt jaarlijks drie
beurzen ter beschikking aan alle generaties onderzoekers verbonden aan een
Nederlandse universiteit of wetenschappelijke instelling. Een jaarlijks toe te kennen
vierde beurs is bestemd voor een jonge (maximaal vijf jaar geleden gepromoveerde)
onderzoeker.
Het bestuur van het Lira Fonds (hierna: het bestuur) heeft ingevolge artikel IV van het
Lira Fonds Reglement een deskundige adviescommissies ingesteld die het bestuur
adviseert over aanvragen als bedoeld in dit reglement. De adviescommissie bestaat
uit vier onderzoekers en een wetenschapsjournalist. Het bestuur besluit op grond van
het advies over de aanvraag over de toekenning. De adviescommissie en het bestuur
hoeven hun adviezen c.q. besluiten niet inhoudelijk te motiveren. Tegen het besluit van
het bestuur van het Lira Fonds is geen beroep mogelijk.
Dit reglement is van toepassing op de Beurzenregeling Wetenschappelijke Boeken
Lira Fonds en is aanvullend op de subsidievoorwaarden zoals die door het Lira Fonds
zijn geformuleerd. Bij aanvragen die onder de toepasselijkheid van dit reglement
vallen, prevaleren in geval van strijdigheid de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2. Vereisten aanvrager
1.

De aanvrager is een natuurlijk persoon.

2.

De aanvrager heeft op het moment van indienen van de aanvraag een publicatie
in het Engels of Nederlands op het vakgebied op zijn of haar naam staan.

3.

De aanvrager is gepromoveerd of verwacht binnen een jaar een promotie aan
een Nederlandse universiteit af te ronden.

4.

De aanvrager van een beurs voor recent gepromoveerde onderzoekers is niet
langer dan vijf jaar geleden gepromoveerd aan een Nederlandse universiteit.

Artikel 3. Vereisten voor de aanvraag
1.

De aanvrager dient een kopie van een uitgave-overeenkomst met of een
intentieverklaring van een Nederlandse uitgever te overleggen.

2.

De aanvrager dient een aanbevelingsbrief van de decaan of de
wetenschappelijk directeur van de faculteit of het instituut waaraan hij of zij is
verbonden te overleggen. Daarin wordt:

(a)

een ‘garantie’ gegeven voor de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek
van de aanvrager;

(b)

de verwachting inzake de kwaliteit van het te schrijven boek beschreven;

(c)

de toezegging gedaan dat de onderzoeker door de instelling wordt gefaciliteerd
bij het schrijven van het boek.

3.

Het boek is op het moment van de subsidieverlening nog niet gerealiseerd.

4.

Voor de beurs bestemd voor recent gepromoveerde jonge onderzoekers dient
te worden aangegeven op welke wijze begeleiding vanuit de instelling
plaatsvindt.

5.

Een aanvrager kan in het kader van deze subsidieregeling één keer van het Lira
Fonds een subsidie ontvangen.

6.

Voor zover de aanvrager voor dezelfde boekpublicatie tevens subsidie of
andere geldelijke middelen heeft aangevraagd bij of ontvangen van een of meer
andere publieke of private instellingen, doet hij/zij daarvan mededeling in de
aanvraag. Vermeld wordt wat de stand van zaken is met betrekking tot de
beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

7.

Aanvragen kunnen na een afwijzend besluit niet meer in dezelfde vorm worden
ingediend.

8.

Het Lira Fonds kan vijf exemplaren van eerder werk voor de beoordeling van de
aanvraag bij de aanvrager opvragen.

Artikel 4. Beoordelingscriteria
1.

De aanvragen worden per subsidieronde vergelijkend beoordeeld. Vervolgens
wordt een rangorde gemaakt op grond van de kennis en verwachtingen die de
adviescommissie heeft ten aanzien van:

(a)

wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

(b)

de verwachting dat de aanvrager in staat zal zijn een toegankelijk boek in het
Nederlands te schrijven (stilistische vaardigheden).

(c)

de relevantie van het onderwerp voor een breed publiek.

(d)

de originaliteit van de beoogde aanpak (invalshoek, benadering van het
onderwerp, interdisciplinair karakter e.d.).

Artikel 5. Subsidierondes
1.

Het bestuur van het Lira Fonds behandelt de aanvragen in één subsidieronde
per jaar.

2.

Het Lira Fonds vermeldt de sluitingsdatum van de subsidieronde op haar
website.

Artikel 6. Verplichtingen subsidieontvanger
1.

De subsidie wordt door de subsidieontvanger louter en alleen besteed aan de
totstandkoming van de in de aanvraag omschreven boekpublicatie.

2.

De subsidieontvanger informeert het bestuur inzake wijzigingen in het bij de
aanvraag gepresenteerde werkplan en planning.

3.

Indien de subsidieontvanger het boek niet kan voltooien binnen de in de
aanvraag vermelde periode dan wel niet zal voltooien, maakt hij de redenen
hiervoor meteen kenbaar aan het bestuur.

4.

Op het boek worden de naam en het logo van het Lira Fonds vermeld.

5.

De subsidieontvanger verplicht zich de publicatie direct na publicatie in vijfvoud
te zenden aan het Lira Fonds.

6.

Het boek dient binnen vijf jaar na vaststelling van de subsidie te zijn verschenen.
Wanneer de hiervoor bedoelde publicatiedatum niet wordt gehaald, vervalt de
eventueel nog niet uitbetaalde subsidie en kan de ontvanger worden verplicht
reeds uitbetaalde subsidie geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Artikel 7. Hardheidsclausule
Het bestuur kan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, een
artikel buitentoepassing laten of daarvan afwijken voor zover strikte toepassing leidt
tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 8. Slotbepalingen
1.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur.

2.

Deze regeling wordt aangehaald als Beurzenregeling Wetenschappelijke
Boeken Lira Fonds.

Dit reglement is vastgesteld door het Lira Fonds bestuur op 23 september 2020 en
treedt in werking op 1 januari 2021.

