
Sponsort uw bedrijf een 
Brilliant Marine Research Idea beurs?

Jaarlijks reikt De Zee als Goed Doel beurzen t.w.v. 5.000 EUR uit aan jonge mariene 
wetenschappers die outside the box denken. 

Marien onderzoek is bij uitstek een domein waar innovatie uit wetenschap en 
industrie elkaar versterken. We geven bedrijven daarom de kans om een Brilliant 
Marine Research Idea beurs te sponsoren. 

Is uw bedrijf geïnteresseerd om origineel denkende wetenschappers te steunen? 
Via sponsoring van hun BMRI-beurs helpt u hen op weg om innovatie te boosten.

Sponsorbedrag
Het sponsorbedrag van een BMRI-beurs bedraagt 6.000 EUR excl. btw. Hiervan 
gaat 5.000 EUR integraal naar de jonge wetenschapper als beursbedrag. 

De Zee als Goed Doel neemt de organisatie en administratieve afhandeling op 
zich en zorgt, in overleg, voor de nodige visibiliteit van uw bedrijf. 

Jaarlijks sluiten we de sponsorcontracten af voor 15 oktober. 

Meer info
Voor gedetailleerde informatie m.b.t. de BMRI-beurzen, sponsoring, laureaten 
van vorige edities: 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 15 oktober om samen de modaliteiten te bespreken. 

De Zee als Goed Doel kijkt uit naar uw steun!

Vlaams Instituut voor de Zee
De Zee als Goed Doel
Oostende, België
www.vliz.be 

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

Wat is een Brilliant Marine Research Idea beurs?
De Zee als Goed Doel, de filantropiewerking van het VLIZ, lanceert jaarlijks 
een oproep aan jonge mariene wetenschappers tot het indienen van Brilliant 
Marine Research Ideas (BMRI’s). Door BMRI-beurzen t.w.v. 5.000 EUR uit te 
reiken willen we promovendi en jonge postdocs inspireren en ondersteunen 
om een briljant onderzoeksidee uit te voeren. 

De BMRI’s zijn uniek in België en onderscheiden zich van andere 
financieringsbeurzen. De focus ligt hier op het out-of-the-box denken, het 
uitwerken van een extra onderzoekstopic dat kadert binnen het huidige 
mariene onderzoeksveld van de jonge wetenschapper. 

De beurs helpt bij lab- of veldwerk, datacollectie en -analyse, bezoeken van 
andere instituten voor het gebruik van gespecialiseerde faciliteiten, aankoop 
van nodige apparatuur of software, etc. 

Jonge wetenschappers verbonden 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. 

Resultaten
Sinds de lancering van BMRI-beurzen in 2017 dienden reeds tientallen jonge 
mariene wetenschappers een kandidatuur in. De laureaten hebben ondermeer 
expertise in biologie, geologie, ecotoxicologie, aquacultuur, waterbouwkunde, 
nautische wetenschappen en biochemie. Veelal vervat de laureaat het 
onderzoek in een wetenschappelijke publicatie en vormt het onderdeel van de 
doctoraatsthesis.

Sponsor een BMRI-beurs
Zonder twijfel is innovatie belangrijk voor uw bedrijf. U weet hoe belangrijk 
het is om jonge, origineel denkende wetenschappers te stimuleren. Zij leveren 
later de innovatieve ideeën.

Door een BMRI-beurs te sponsoren moedigt u doctorandi en jonge postdocs 
aan om ten volle in te zetten op origineel onderzoek en onderschrijft u als 
bedrijf het belang van innovatie.

De Zee als Goed Doel financiert de BMRI-beurzen. Naast inkomsten uit 
ledenbijdrages en donaties, zorgt uw sponsoring ervoor dat we jaarlijks 
meerdere beurzen kunnen toekennen.  

We focussen specifiek op bedrijven uit de blauwe economie om een beurs te 
sponsoren. Zo benadrukken we de link tussen mariene innovatie in onderzoek 
en industrie. 

Als bedrijf geeft u aan welk onderzoeksgebied u wenst te steunen en krijgt u 
de kans om mee te jureren.

De Zee als Goed Doel garandeert de vermelding van uw bedrijf, inclusief logo, 
bij alle activiteiten samengaand met de gesponsorde BMRI-beurs. Bovendien 
komt de laureaat graag langs op uw bedrijf om een lezing te geven over zijn/
haar onderzoek. 

Aarzel niet om contact op te nemen met het VLIZ voor verdere toelichtingen.


