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Forskningsplatsens förbindelse i FIRI-vägvisarutlysningen 2020 

Sökanden och den som ger forskningsplatsens förbindelse är en forskningsorganisation som står värd för 

forskningsinfrastrukturen. Av tekniska skäl kan samma person inte lämna in ansökan och ge 

forskningsplatsens förbindelse. Den sökande måste vara forskningsorganisationens rektor/vice rektor 

eller generaldirektör. Också förbindelsegivaren måste vara en person av motsvarande nivå. 

 

Forskningsorganisationen förbinder sig till ansökan genom att i e-tjänsten kvittera en separat begäran om 

förbindelse. Det går till så här: Sökanden fyller i uppgifterna om förbindelsegivaren på ansökan i nedre 

kanten av fliken Forskningsplats. Begäran om forskningsplatsens förbindelse skickas som ett e-

postmeddelande till förbindelsegivaren efter att ansökningstiden gått ut. Det är viktigt att 

förbindelsegivarens e-postadress är rätt ifylld och att den är i aktiv användning. 

 

Det e-postmeddelande som sänds till förbindelsegivaren innehåller en länk till e-tjänstens inloggningssida. 

Efter att förbindelsegivaren har loggat in ser hen sina begäran om förbindelse under fliken Förbindelser. 

Efter att forskningsplatsens representant har läst den elektroniska ansökan och dess bilagor och givit 

forskningsplatsens förbindelse till projektet får den sökande en bekräftelse per e-post. 

 

Vad innebär förbindelsen till vägvisarutlysningen? 

 

Nationella forskningsinfrastrukturer är omfattande och strategiskt betydelsefulla helheter med bl.a. 

mycket ekonomiskt ansvar. Med hjälp av en begäran om förbindelse vill man redan i ansökningsskedet 

säkerställa att forskningsinfrastrukturernas värdorganisationer har gett sitt samtycke till att 

forskningsinfrastrukturen i fråga deltar i vägvisarutlysningen och att de har förbundit sig till ansökan. 

 

Forskningsplatsen förbinder sig till att: 

 

• följa Forskningsetiska delegationens anvisningar ”God vetenskaplig praxis och handläggning av 

misstankar om avvikelse från den i Finland” 

• övervaka att den ansökan som lämnas in till Akademin utarbetas enligt och att den 

forskningsinfrastruktur som beskrivs där följer etiska bestämmelser, föreskrifter och 

rekommendationer samt lagar om behandling av personuppgifter samt annan gällande 

lagstiftning 

• se till att nödvändiga etiska tillstånd har fåtts 

• övervaka att datahanteringsplanen kan genomföras vid forskningsplatsen och att åtgärderna 

följer god datahanteringspraxis. 

 

När forskningsorganisationen lämnar in en vägvisaransökan visar den att den prioriterar 

forskningsinfrastrukturen i fråga. I höst 2020, efter att ansökningarna bedömts, ombeds 

forskningsorganisationen utarbeta en prioriteringsbilaga, en inbördes prioriteringsordning för 

organisationens vägvisaransökningar. För att underlätta prioriteringen får forskningsorganisationen 

tillgång till utlåtandena på de enligt bedömningen bästa ansökningarna. 
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Organisationerna ombeds lämna in prioriteringsbilagorna till Akademin senast i slutet av september 2020. 

Det exakta datumet meddelas senare. Kommittén för forskningens infrastrukturer beaktat 

prioriteringarna då den fattar det slutliga besluten om vägvisaren vid sitt möte den 10 december 2020. 

  


