
 

Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs 2021 
Reglement  

 

Art. 1 De Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs is een jaarlijkse internationale wetenschappelijke 
prijs die wordt toegekend aan een onderzoeker of onderzoeksgroep ter bekroning van weten-
schappelijk onderzoek in het ruime kader van “oceanen en menselijke gezondheid”. De Dr. 
Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan een jonge wetenschapper die aan de 
start van zijn/haar onderzoekscarrière staat. De prijs heeft tot doel het fundamenteel en 
toegepast wetenschappelijk onderzoek te bevorderen dat een significante bijdrage levert aan:  

 een betere kennis van de potentiële gezondheidsvoordelen van mariene ecosystemen, bv. 
het blue-gym-effect, de exploratie van mariene biodiversiteit, thalassotherapie en 
functionele revalidatie in zeewater;  

 oplossingen voor menselijke aandoeningen die te maken hebben met het mariene milieu, 
zoals schadelijke algenbloei e.a. biogene giftige stoffen, eutrofiëring, transmissie van 
pathogenen en chemische stoffen en de impact van menselijke activiteiten zoals 
aquacultuur.  

Art. 2 De prijs wordt gefinancierd door HYDRO vzw en praktisch georganiseerd door VLIZ vzw. De prijzen 
worden gezamenlijk uitgereikt door de vzw’s HYDRO en VLIZ.  

Art. 3 De beoordeling gebeurt door een jury bestaande uit zes leden: drie leden aangesteld door HYDRO 
en drie leden aangesteld door de Wetenschappelijke Commissie van het VLIZ, waaronder de 
voorzitter van deze Commissie die tevens fungeert als voorzitter van de jury. De jury kan – indien 
nodig – beroep doen op externe deskundigen. De selectie van de beste inschrijvingen gebeurt bij 
eenvoudige meerderheid van stemmen.  

Art. 4 De Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs 2021 wordt uitgereikt aan een jonge onderzoeker uit 
een land van de Europese Raad, die recent (2019 of later) zijn/haar masterdiploma behaalde.  

Art. 5 De aanmoedigingsprijs bedraagt 2.500 EUR. Bij staking van stemmen wordt de prijs verdeeld 
tussen de beste studies. De jury heeft het recht de prijs niet toe te kennen, indien zij oordeelt dat 
geen enkel voorgesteld werk in aanmerking komt. 

Art. 6 De onderzoekers of onderzoeksgroepen van wie het werk in aanmerking kan komen voor de prijs, 
moeten het online inschrijvingsformulier, hun wetenschappelijk rapport en hun curriculum vitae 
aan het VLIZ bezorgen via https://registration.vliz.be/delcroix  

 Het rapport mag zowel in het Nederlands, het Frans als het Engels geschreven zijn; het rapport 
moet voorafgegaan worden door een Engelse samenvatting van max. 3 pagina’s die journalistiek 
bruikbaar is en naar een breed publiek kan gecommuniceerd worden. 

 Het formulier en de documenten moeten ten laatste op 20 januari 2022 in het bezit zijn van het 
VLIZ. Het VLIZ maakt de ingediende documenten over aan de leden van de jury.  

Art. 7 De winnaars zullen in hun externe communicatie (interviews, publicaties, social media) over het 
bekroonde werk melding maken van de Dr. Edouard Delcroix Aanmoedigingsprijs. 

Art. 8 De toekenning van de prijzen gebeurt in februari 2022. 

Art. 9 Alle deelnemers verklaren zich akkoord met dit reglement. De deelnemers kunnen de beslissing 
van de jury niet aanvechten en hebben geen recht op vergoedingen.  

Art. 10 De vzw’s HYDRO en VLIZ behouden zich het recht voor om een synthese van het bekroonde werk 
openbaar te maken.  

Verdere informatie kan u bekomen bij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),  
per e-mail aan awards@vliz.be of telefonisch op het nummer +32 (0)59/34.21.30. 
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