Sponsor marien onderzoek & koppel uw bedrijf aan een

Brilliant Marine Research Idea beurs
Is innovatie belangrijk voor uw bedrijf? Dan weet u dat het cruciaal is om jonge, origineel denkende
wetenschappers te stimuleren, want zij komen later met de innovatieve ideeën. De Zee als Goed Doel,
de filantropiewerking van het VLIZ, gelooft in jonge mariene wetenschappers die outside the box
kunnen denken. Daarom reiken we jaarlijks Brilliant Marine Research Idea beurzen uit t.w.v. 5.000
EUR. Omdat marien onderzoek bij uitstek een veld is waar innovatie uit wetenschap en industrie elkaar
versterken, geven we u graag de kans om met uw bedrijf deze BMRI-beurs te sponsoren. Zo moedigt
u doctorandi en jonge postdocs in Vlaanderen, maar ook in het Zuiden, aan om ten volle in te zetten
op origineel onderzoek; en onderschrijft u als bedrijf het belang van innovatie.

Wat is een Brilliant Marine Research Idea beurs?
De goede doelenwerking van het VLIZ, De Zee als Goed Doel, lanceert jaarlijks een oproep voor Brilliant
Marine Research Ideas (BMRI’s). Door het uitreiken van BMRI-beurzen t.w.v. 5.000 EUR wensen we
promovendi en jonge postdocs te inspireren en te ondersteunen om een briljant idee uit te voeren in
het kader van hun marien onderzoek. De BMRI’s zijn uniek in België en onderscheiden zich van andere
financieringsbeurzen door de focus op het out-of-the-box thinking, het uitwerken van een extra
onderzoekstopic dat kadert binnen het huidige mariene onderzoeksveld van de jonge wetenschapper.
De beurs helpt bij lab- en/of veldwerk, data-acquisitie en -analyse, bezoeken van andere instituten
voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop van nodige apparatuur of software, etc.
Jonge wetenschappers geaffilieerd aan een Vlaamse universiteit of Vlaamse hogeschool en jonge
wetenschappers uit het Zuiden* met een duidelijk aantoonbare link met een Vlaamse Mariene
Onderzoeksgroep komen in aanmerking voor de beurs.
*Jonge wetenschappers uit het Zuiden zijn afkomstig uit een aan de zee/oceaan grenzend land in Afrika, Azië, Oceanië, Zuid- of MiddenAmerika (vastgelegde landenlijst) en hebben een aantoonbare link met een Vlaamse Mariene Onderzoeksgroep n.a.v. het volgen van een
internationale masteropleiding in Vlaanderen of door een sandwich-doctoraats-beurs.

Sponsor een BMRI-beurs
De Zee als Goed Doel, het enige goede doel in Vlaanderen dat zich specifiek richt op zeeonderzoek,
financiert deze BMRI-beurzen met inkomsten uit lidgelden, donaties, etc. Voor de Brilliant Marine
Research Idea call 2021 geven we bedrijven uit de blauwe economie de kans een beurs te sponsoren,
om zo de link tussen mariene innovatie in onderzoek en industrie te benadrukken. U kan als bedrijf

zelf beslissen welk onderzoeksgebied u steunt en u krijgt de kans om mee te jureren. Aarzel niet om
contact op te nemen met het VLIZ voor verdere toelichtingen.
Visibiliteit voor uw bedrijf als sponsor
De Zee als Goed Doel garandeert de vermelding van uw bedrijf (incl. logo) bij alle activiteiten gekoppeld
aan de gesponsorde BMRI-beurs. Indien u als bedrijf sponsort passen we de Call for Proposals aan
verwijzend naar uw bedrijf en uw eventuele onderzoeksgebied.
Deelname aan promo-events:
- Maart 2021: officiële uitreiking van de BMRI-beurs tijdens de VLIZ Marine Science Day
- Juni 2021 of 2022: VLIZ-ledendag
- Laatste zondag november 2021 of 2022: mogelijkheid deelname Dag van de Wetenschap
- Maart 2022: presentatie van de resultaten tijdens de VLIZ Marine Science Day
Vermelding in de VLIZ-communicatiekanalen:
- De Grote Rede
- VLIZ-jaarverslag voor schenkers
- VLIZ sociale media
Vermelding in wetenschappelijke output:
- A1-publicatie
- Onderdeel PhD-thesis
De laureaat van de beurs komt ook graag langs op uw bedrijf voor het geven van een lezing over het
onderzoeksonderwerp.
Financieel
Kostprijs: 6.000 EUR, waarvan 5.000 EUR integraal naar de jonge wetenschapper gaat als beursbedrag.
De Zee als Goed Doel neemt de volledige organisatie en administratieve afhandeling op zich en zorgt,
in overleg, voor de nodige visibiliteit voor uw bedrijf. De overdracht van het gesponsorde bedrag
gebeurt in 2021, na het selecteren van een voor uw bedrijf geschikte beurskandidaat.
Tijdlijn call 2021









November 2020: uitsturen Brilliant Marine Research Idea call 2021, met vermelding van de
sponsorende bedrijven
29 januari 2021: ontvangen proposals BMRI-beurzen
1e helft februari 2021: jurering door vertegenwoordigers van de Wetenschappelijke Commissie
van VLIZ en van sponsorende bedrijven
1 maart 2021: aanvang beursperiode
3 Maart 2021: officiële uitreiking van de BMRI-beurs tijdens de VLIZ Marine Science Day
Augustus 2021: tussentijds verslag
28 februari 2022: eindrapportage
Maart 2022: presentatie van de resultaten tijdens de VLIZ Marine Science Day

Overzicht van de reeds toegekende BMRI-beurzen
Sinds de lancering van BMRI-beurzen in 2017 dienden 52 jonge mariene wetenschappers een
kandidatuur in. Onderwerpen die aanmerking kwamen zijn de VLIZ-filantropiethema's met inbegrip
van verontreiniging, de oceaan en de menselijke gezondheid, mariene biodiversiteit,
klimaatverandering, oceaangerelateerde rampen en mariene exploraties, etc. Hierdoor kregen we
kandidaten met een expertise in o.a. biologie, geologie, ecotoxicologie, aquacultuur,
waterbouwkunde, nautische wetenschappen, biochemie, etc. Door de jaren heen reikten we 12
beurzen uit. Veelal vervat de laureaat het onderzoek in een A1-publicatie en/of vormt het een

onderdeel van de PhD-thesis. Voor de gedetailleerde lijst met de laureaten en hun onderwerpen zie:
vliz.be/brilliant-marine-research-idea-beurs.
Extra
Meer over De Zee als Goed Doel, de filantropiewerking van het VLIZ: vliz.be/uw-bijdrage.
Meer over de Brilliant Marine Research Idea beurs: vliz.be/brilliant-marine-research-idea-beurs
Heeft uw bedrijf interesse in het sponsoren van een beurs? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen
voor verdere toelichtingen. Contacteer ons voor 30 oktober om samen de modaliteiten te bespreken.
We kijken alvast uit naar uw steun!
Contact
Vlaams Instituut voor de Zee
InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende, België

Karen Rappé, contact Filantropie VLIZ
+32-(0)498 72 60 23
filantropie@vliz.be

