
 

 

  
 

PERSBERICHT - 1 MAART 2018 
2018-2020 BAILLET LATOUR ANTARCTICA FELLOWSHIP 

€150,000 - AWARD LANCERING 
 

Het	  Baillet	  Latour	  Fonds,	  in	  samenwerking	  met	  de	  International	  Polar	  Foundation,	  is	  verheugd	  de	  opening	  van	  de	  oproep	  
tot	  kandidaturen	  voor	  de	  Baillet	  Latour	  Antartica	  Fellowship	  Award	  in	  2018	  aan	  te	  kondigen.	  Deze	  beurs,	  ter	  waarde	  van	  €	  
150.000,	  biedt	  een	  jonge	  wetenschapper	  van	  om	  het	  even	  welk	  land	  in	  de	  wereld	  een	  uitzonderlijke	  kans	  om	  onderzoek	  te	  
verrichten	  op	  of	  in	  de	  nabijheid	  van	  het	  onderzoeksstation	  Princess	  Elisabeth	  Antarctica.	  
	  

De	  Baillet	  Latour	  Antarctica	  Fellowship	  prijs	  is	  een	  gezamenlijk	  initiatief	  van	  het	  Baillet	  Latour	  Fonds	  en	  de	  International	  Polar	  Foundation.	  
Het	  doel	  is	  om	  wetenschappelijke	  excellentie	  te	  bevorderen	  en	  een	  jonge	  onderzoeker	  te	  ondersteunen	  die	  wetenschappelijk	  onderzoek	  
wil	  doen	  aan	  of	  in	  de	  buurt	  van	  het	  onderzoeksstation	  Princess	  Elisabeth	  Antarctica.	  Omdat	  klimaatverandering	  een	  belangrijke	  uitdaging	  
voor	  de	  maatschappij	  vormt,	  is	  dergelijk	  onderzoek	  van	  cruciaal	  belang	  in	  onze	  zoektocht	  naar	  inzicht	  in	  de	  werking	  van	  onze	  planeet	  en	  
haar	  klimaatsysteem.	  
	  

De	  oproep	  staat	  open	  voor	  doctorale	  of	  postdoctorale	  studenten	  uit	  alle	  landen	  van	  de	  wereld	  binnen	  10	  jaar	  na	  afronding	  van	  hun	  
doctoraat	  en	  werkend	  in	  de	  volgende	  disciplines:	  (1)	  atmosferische	  wetenschappen	  (2)	  geologie	  (3)	  glaciologie	  en	  (4)	  microbiologie	  (	  met	  
uitzondering	  van	  mariene	  microbiologie).	  
	  

De	  laureaat	  van	  dit	  beurs	  zal	  twee	  fieldcampagnes	  vanaf	  de	  Princess	  Elizabeth	  Antarctic	  tijdens	  zomerseizoenen,	  van	  november	  2018	  -‐	  
februari	  2019	  en	  november	  2019	  -‐	  februari	  2020	  mogen	  uitvoeren.	  
	  

Meer	  informatie	  en	  hoe	  u	  kunt	  solliciteren	  op:	  www.polarfoundation.org/projects/detail/baillet_latour_fellowship	  	  
	  

DEADLINE	  INSCHRIJVEN:	  15	  MEI	  2018	  
De	  laureaat	  wordt	  in	  de	  herfst	  van	  2018	  aangekondigd	  

	  

International	  Polar	  Foundation	  
De	  International	  Polar	  Foundation	  ondersteunt	  wetenschappelijk	  poolonderzoek	  voor	  het	  verruimen	  van	  de	  kennis,	  om	  zo	  geïnformeerd	  
actie	  te	  voeren	  tegen	  de	  klimaatverandering	  en	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  een	  duurzame	  maatschappij.	  	  
www.polarfoundation.org	  /	  www.antarcticstation.org	  
	  

Baillet	  Latour	  Fund	  
Het	   Fonds	   Baillet	   Latour	  werd	   in	   1974	   opgericht	   op	   initiatief	   van	   graaf	   Alfred	   de	   Baillet	   Latour.	   Het	   doel?	   Het	   bevorderen,	  
aanmoedigen	  en	  belonen	  van	  excellentie,	  voornamelijk	  in	  België,	  waarbij	  de	  mens	  een	  centrale	  rol	  speelt.	  Al	  meer	  dan	  40	  jaar	  
streeft	  het	  Fonds	  er	  naar	  om	   initiatieven	   te	  ondersteunen	  die	  zich	  onder-‐	   scheiden	  door	  hun	  uitstraling,	  hun	  aansporing	   tot	  
menselijke	  excellentie	  of	  door	  hun	  innovatieve	  benadering	  voor	  het	  aangaan	  van	  de	  uitdagingen	  van	  de	  samenleving	  van	  morgen.	  
Deze	  steun	  leidt	  tot	  concrete	  en	  beloftevolle	  resultaten	  in	  vier	  domeinen:	  gezondheidszorg,	  onderwijs,	  cultuur	  en	  sport.	  
www.fondsbailletlatour.com	  	  	  
	  

MEER	  INFORMATIE	   	  
Antarctica	  Fellowship	  Secretariat	  
International	  Polar	  Foundation	  
Stichting	  van	  openbaar	  nut	  
42B,	  Veeartsenstraat	  bus	  1	  
B-‐1070	  Brussels,	  Belgium	  
fellowship@polarfoundation.org	  	  	  
	  

   

	  


