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Så här lämnar du in en forskningsrapport
Forskningsrapporten gäller det projekt som beskrivits i ansökan och i forskningsplanen och som fått finansiering från Finlands Akademi.

På fliken Rapporter visas inlämnade och oavslutade rapporter:
-

Du kan redigera en oavslutad rapport.

-

Du kan bläddra i en inlämnad och godkänd rapport.

-

Du kan välja en inlämnad mellanrapport som en modell för en ny mellanrapporten eller en slutrapport genom knappen ’Kopiera
som mall’.

-

Knappen ’Kopiera som mall för annat beslut’ visas om det går att kopiera en inlämnad slutrapport som mall för ett annat beslut.

På fliken ’Fullmakter’ visas de rapporter som användaren kan redigera eller läsa.
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Projekt för vilka man kan skapa en ny mellanrapport eller en slutrapport syns genom knappen Visa projekt som ska rapporteras. Obs!
Oavslutade slutrapporter måste raderas innan en ny slutrapport kan skapas.
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När man skapar en helt ny rapport, söker man fram de projekt som ska rapporteras, väljer det projekt som ska rapporteras och trycker på
Skapa ny rapport:

Välj typ av rapport (mellan- eller slutrapport) och språk, och tryck på Fortsätt.
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Rapportblanketten har följande disposition: först ska du beskriva hur projektet genomförts (inkl. forskningens resurser), sedan projektets
produkter (t.ex. examina, publikationer och material) och slutligen projektets resultat och effekter. Observera att besök och examina
endast kan tilläggas för personer som ingår i forskningspersonalen. Läs mer om rapportering.
De obligatoriska fälten anges på blanketten och flikar där det saknas obligatoriska uppgifter markeras med en röd varningstriangel.
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När de obligatoriska uppgifterna i rapporteringsblanketten har fyllts i aktiveras knappen Lämna in rapport och rapporten kan lämnas in.
Den sökande får en automatisk bekräftelse per e-post.

Sökanden får dessutom ett automatiskt e-postmeddelande om Akademin efter inlämnandet av rapporten begär komplettering. De
rapporter som ska kompletteras anges under Rapportstatus. Klicka på Ändra för att komplettera rapporten.
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Endast de fält som ska kompletteras aktiveras. Lämna in rapporten på nytt efter att du gjort alla kompletteringar.

Statusen ändras till Godkänd efter att Akademin godkänt rapporten.

