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Voorwaarden toekenning onderzoeks- en publicatiesubsidie 

Voor wie De Stichting NHBOS ondersteunt initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van  
achtergronden en resultaten van de vakbeoefening alsmede op de reflectie daarop. Het aanvra-
gen van een onderzoeks- en publicatiesubsidie staat open voor ontwerpers, onderzoekers,  
publicisten en uitgevers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de verdieping van de  
tuin- en landschapsarchitectuur en/of aan een grotere bekendheid van het vakgebied en zijn 
beoefenaars in de meest brede zin van het woord.

Wanneer Een verzoek om financiële ondersteuning kan gedurende het gehele jaar worden  
ingediend.

Beoordelingscriteria De Stichting stelt als voorwaarde dat de activiteit de ontwikkeling van het 
denken over het vak tuin- en landschapsarchitectuur stimuleert. Het projectvoorstel zal worden 
beoordeeld op de kwaliteit van het voorstel alsook op het te verwachten vakinhoudelijke rende-
ment. De mate van verbreiding van de resultaten zal tevens in de beoordeling worden betrokken.

Aanvraagformulier De aanvraag dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld formulier waarin 
naast de personalia van de aanvrager(s) een omschrijving van het initiatief, een begroting van de 
kosten en eventueel de opbrengsten alsmede een werkplan zijn toegevoegd. Uit de aanvraag moet 
duidelijk worden voor welk deel van de kosten subsidie aan de Stichting NHBOS wordt gevraagd. 
Tevens dient te worden aangegeven op welke wijze de resultaten van het onderzoek onder een 
breder publiek zullen worden verspreid.

Afspraken In een brief van het stichtingsbestuur, waarin de toekenning van de toelage aan de 
aanvrager(s) wordt vermeld, worden de volgende afspraken vastgelegd.

Helft vooraf, helft achteraf De hoogte van de toelage wordt door de Stichting bepaald. In een 
aantal gevallen zal de helft van het toegekende bedrag vooraf worden uitgekeerd, de tweede helft 
wordt na indiening en goedbevinding van het eindverslag betaald. Indien bij de uitvoering van het 
project niet aan de beloofde activiteiten invulling wordt gegeven kan de eerste helft van de toelage 
worden teruggevorderd.

Beknopt verslag De aanvrager verplicht zich om binnen twee maanden na afronding van het  
initiatief in een korte verantwoording verslag te doen van de financiële afwikkeling van het project. 

Verbreiding In geval van subsidiëring van een onderzoek wordt de aanvragers verzocht om te  
bevorderen dat het eindresultaat van de studie door middel van een publicatie, een presentatie  
of een tentoonstelling onder brede aandacht wordt gebracht.

Vermelding De aanvrager verplicht zich om in alle gevallen van publicatie en expositie melding  
te maken van het feit dat de Stichting NHBOS de uitgave mede mogelijk heeft gemaakt.

Presentexemplaren In geval van publicatie verlangt de Stichting van de aanvrager vier present-
exemplaren.


