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STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016
VARSINAINEN HAKU
TÄYDENNYS HAKUOHJEISTUKSEEN

Strategisen tutkimuksen ohjelmahaun varsinaisen hakukierroksen ohjeistus on annettu aiehaun 5.11.–9.12.2015
hakuilmoituksessa, erityisesti liitteissä kaksi ja kolme. Tämä ohjeistus antaa täydentävää ohjeistusta varsinaisen
hakemuksen tekemiseen. Kunkin alaotsikon kohdalla käy ilmi, mitä hakuilmoituksen osaa täydennys koskee.
1. RAHOITUKSEN KÄYTTÖ (hakuilmoitus ss. 4–5 ja 21–22)
Akatemian rahoituksen käytössä, maksamisessa ja siihen liittyvässä valvonnassa noudatetaan valtionavustuslakia
(688/2001) ja Suomen Akatemian rahoituksen käytön yleisiä ehtoja ja ohjeita. Strategisen tutkimuksen rahoitusta
saa käyttää valtion talousarvion 2016 momentin 29.40.54 mukaisesti. Strategisen tutkimuksen rahoitusta
myönnetään tutkimuksen välittömiin ja välillisiin kustannuksiin sekä strategisen tutkimuksen hankkeen
vuorovaikutussuunnitelman toteuttamiseen (ks. tarkemmin Suomen Akatemian rahoituksen käytön yleiset ehdot ja
ohjeet, s. 10–11).
Suomen Akatemian rahoitusten yleisten ehdot ja ohjeet -asiakirjan mukaisesti strategisen tutkimuksen rahoitusta ei
saa käyttää taloudelliseen toimintaan. Rahoitusta ei näin ollen voi käyttää esimerkiksi seuraaviin tutkimustulosten
kaupallistamista koskeviin toimiin:






tutkimustuloksen keksinnöllisyyden todentaminen (ns. proof-of-concept -vaihe)
tutkimustuloksen immateriaalioikeudellinen suojaaminen
markkina- tai patentointiselvitykset tai muut vastaavat keksinnöllisyyden todentamiseen tähtäävät toimet,
joissa tulokset jäävät vain organisaation (tai tutkimusryhmän) tietoon
keksinnön lisensointi- tai myyntikulut
yrityksen perustaminen

De minimis-tuki yrityksille
Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaan konsortioon voi kuitenkin osallistua taloudellista toimintaa
harjoittavia yrityksiä joko tutkimuksen edistämisen tai vuorovaikutussuunnitelman toteuttamiseksi. Tällöin tuki
myönnetään EU:n valtiontukisäännösten mukaisena, pääsääntöisesti de minimis -tukena. Tuki voi olla enintään 200
000 euroa. Tuen myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013 , annettu 18 päivänä
joulukuuta 2013, perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (julkaistu
EUVL nro L 352, 24.12.2013). Mikäli konsortio hakee valtionavustusta yritykselle, hakemukseen on liitettävä
selvitys saaduista valtion tuista. Selvitykset liitetään konsortion johtajan hakemukseen liitetiedostona.
Mikäli konsortio on suunnitellut hakevansa rahoitusta yritysten toimintaa yli de Minimis-tuen asettaman rajan,
pyydämme olemaan yhteydessä strategisen tutkimuksen yksikköön heti varsinaisen haun avauduttua.
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2. HAKEMUKSEN OSAHANKKEIDEN JA TYÖPAKETTIEN ESITTÄMINEN (hakuilmoitus ss. 31–32,
34–35 ja 41)
Strategisen tutkimuksen ohjelmahakujen varsinaisessa hakuvaiheessa konsortioiden budjetit esitetään
suorituspaikoittain. Osahankehakemukset ja niihin liittyvät budjetit tehdään suorituspaikoittain .
Konsortiota pyydetään jättämään tutkimussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti keskeisten tieteelliseen työhön tai
vuorovaikutukseen osallistuvien tekijöidensä CV:t ja julkaisuluettelot ohjelmahaun ohjeistuksessa annettujen
sääntöjen mukaisesti. Tällaisia henkilöitä ovat osahankkeiden johtajat sekä mikäli konsortio on järjestänyt
tutkimussuunnitelmansa työpaketeittain, myös näiden työpakettien johtajat.
Hakemus käyttää jompaa kumpaa seuraavista malleista:

Konsortiomalli 1

Konsortiomalli 2

Budjettiesitys

Tutkimussuunnitelma

Kukin osahanke sisältää
yhdessä suorituspaikassa
työskentelevän
osahankkeen budjetin.
Kukin osahanke sisältää
yhden suorituspaikan
kaikkien konsortioon
osallistuvien henkilöiden
budjetin.

Kukin osahanke
muodostaa oman
tutkimusryhmänsä.
Kokonaisuus jakaantuu
työpaketteihin, joissa
kaikissa tai osassa on
henkilöitä useasta
suorituspaikasta.

Liitteet: CV ja
julkaisuluettelo
Liitteet konsortion
johtajalta sekä
osahankkeiden johtajilta
Liitteet konsortion
johtajalta, osahankkeiden
johtajilta sekä työpakettien
johtajilta.

Akatemian verkkoasioinnin hakulomakkeen konsortiomalli on rakennettu konsortiomalli 1:n mukaisesti.
Tavallisesti strategisen tutkimuksen ohjelmahakujen hakemukset ovat seuranneet sitä. Mikäli konsortio on tehnyt
aiehakemuksen tällä tavalla, sen on käytettävä tätä konsortiorakennetta varsinaisessa haussakin.
Mikäli konsortio on jakanut tutkimussuunnitelmansa työpaketeittain, joissa yhdessä tai useammassa on osallistujia
useasta suorituspaikasta, konsortio käyttää konsortiomalli 2:sta. Konsortion on muokattava budjetin esitystapaansa
tämän mallin mukaisesti. Konsortio ei voi siirtyä käyttämään konsortiomalli 1:stä.
Osahankkeiden johtajien CV:t ja julkaisuluettelot liitetään kunkin osahankehakemuksen liitteeksi. Mahdolliset
työpakettien johtajien CV:t ja julkaisuluettelot liitetään konsortionjohtajan hakemuksen liitteeksi yhtenä
liitetiedostona. Konsortion johtaja jättää kyseisen dokumentin oman hakemuksensa liitteenä. Kaikissa CV:eissä ja
julkaisuluetteloissa pitää mainita asiakirjan alussa kyseisen henkilön nimi, suorituspaikka sekä asema konsortiossa
(minkä osahankkeen ja/tai työpaketin johtaja).

3. KONSORTION YHTEISTYÖSOPIMUKSET (hakuilmoitus s. 31)
Konsortioita pyydetään esittämään hakemuksensa liitteinä yhteistyösopimukset (tukikirje, letter of commitment)
niiltä tahoilta, jotka ovat lupautuneet konsortion yhteistyökumppaneiksi. Sopimus on vapaamuotoinen kirje, jossa
olisi hyvä esittää lyhyesti syyt konsortion ja sen kumppanin yhteistyöhön sekä konkreettiset konsortion tieteellistä
ja/tai vuorovaikutustyötä edistävät yhteistyötavat.
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LISÄTIETOJA
Mahdollisten epäselvyyksien ratkaisemiseksi pyydämme olemaan yhteydessä strategisen tutkimuksen yksikköön
mahdollisimman aikaisin ennen hakuajan sulkeutumista.
Yhteyshenkilöt strategisen tutkimuksen yksikössä:


Tiedeasiantuntija Laura Kitti, p. 029 533 5152
o Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelma
o Ilmastoneutraali ja resurssiniukka Suomi -ohjelma



Tiedeasiantuntija Jyrki Hakapää, p. 029 533 5020
o Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -ohjelma



Tiedeasiantuntija Jussi Vauhkonen, p. 029 533 5155
o Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelma
o Turvallisuus verkottuneessa maailmassa -ohjelma

Lisätietoja myös verkkosivulla www.aka.fi/stn.

