AKADEMIPROJEKTSBIDRAG
FÖR DEN YNGRE
FORSKARGENERATIONEN
Komplettering till septemberutlysningen 2018

10.9–1.10.2018

Finlands Akademi finansierar högklassig och ansvarsfull forskning som har stort genomslag. Som
expert inom vetenskap och forskningspolitik arbetar vi för att främja vetenskapens förnyelse. Vår
finansiering bygger på fri konkurrens och obunden kollegial bedömning.
Vi vill göra forskningen mer internationell och främja god vetenskaplig praxis. Vi förutsätter att
akademifinansierade forskare och forskningsplatser följer Forskningsetiska delegationens
anvisningar.
Vi finansierar forskning med 444 miljoner euro år 2018. En del av vårt stöd till vetenskaplig
forskning (70,7 mn euro år 2018) finansieras genom vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus intäkter.
Läs mer om oss på webben på www.aka.fi/sv.
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AKADEMIPROJEKTSBIDRAG FÖR DEN YNGRE
FORSKARGENERATIONEN
Komplettering till septemberutlysningen 2018
I statens budgetproposition för 2019 höjs Finlands Akademis understödsfullmakter till
vetenskaplig forskning permanent med 25 miljoner euro. Den extra finansieringen riktar sig
särskilt till unga forskare (se UKM:s pressmeddelande 29.8.2018). Finlands Akademi har
beslutat att rikta högst 25 miljoner euro till forskare som hör till den yngre
forskargenerationen, som har gjort snabba framsteg i forskarkarriären och som
uppskattas ha stor potential att bidra till forskningens förnyelse.
En sökande som uppfyller kriterierna ovan kan i samband med septemberutlysningen 2018
ansöka om antingen akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen eller vanligt
akademiprojektsbidrag. Ansökningar om vanligt akademiprojektsbidrag kommer inte att
bedömas eller behandlas inom ramen för den riktade satsningen på den yngre
forskargenerationen.
Finansieringen riktas genom att öppna en riktad utlysning av akademiprojektsbidrag för den
yngre forskargenerationen.
De ansökningar som inlämnas inom denna riktade utlysning kommer att bedömas i
gemensamma paneler med ansökningar om vanligt akademiprojektsbidrag. En ansökan som
får avslag inom den riktade utlysningen kommer att behandlas av forskningsrådet
tillsammans med ansökningarna om vanligt akademiprojektsbidrag.
Mål
Målen för denna riktade utlysning är desamma som gäller för vanliga akademiprojektsbidrag.
Därutöver bedöms den sökandes framsteg i forskarkarriären och hens potential att bidra till
forskningens förnyelse.
Behöriga sökande ska klart beskriva i sin forskningsplan (under Utlysningens särskilda mål)
hur de anser sig höra till den begåvade yngre forskargenerationen inom sitt område, hur
deras karriär har utvecklats och hur de upplever sin potential att bidra till forskningens
förnyelse.
Vem kan ansöka?
Den sökande (dvs. forskningsprojektets ansvariga ledare) måste vara en forskare på
professors- eller docentnivå. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid den
sökandes meriter under de fem senaste åren samt vid hens potential att bidra till
forskningens förnyelse. Eventuella avbrott i karriären (moderskaps-, faderskaps-, föräldraoch vårdledighet, värnplikt, civiltjänst eller långvarig sjukdom) beaktas enligt Akademins
praxis.
Om projektets ansvariga ledare inte har ett anställningsförhållande (t.ex. till ett
universitet/forskningsinstitut) ska hen i sin ansökan redogöra för hur lönen täcks under
finansieringsperioden. Ledaren ska meddela Akademin om hens situation ändras efter att
ansökan har inlämnats. Som sökande ska du utreda detta i ansökningsskedet.
Finansiering
Finansieringen följer de kriterier som fastställts för akademiprojektsbidrag.
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Finansieringsperiod
Finansieringsperioden inleds den 1 september 2019, och finansieringen beviljas i regel för
fyra år.
Särskilda villkor och begränsningar
Utlysningens särskilda villkor och begränsningar följer de som fastställts för
akademiprojektsbidrag.
Ansökans delar
Elektronisk blankett; på blankettens flikar ifylls bl.a. forskningsplanen (för riktade
akademiprojekt) och projektets tio viktigaste publikationer
Obligatoriska bilagor
•
•
•

meritförteckning (högst två sidor)
fullständig publikationsförteckning
datahanteringsplan

Bilagor i enskilda fall
•
•
•

inbjudan av utländskt universitet eller forskningsinstitut om arbetet eller en del av det
utförs utomlands; rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan
utlåtande av etisk kommitté eller djurförsöksnämnden
progressrapport på sådana av den sökande ledda akademifinansierade projekt som inte
har lämnat in en slutrapport

Gör så här
Ansökningstiden går ut den 1 oktober 2018 kl. 16.15 finsk tid. Ansökningstiden är bindande.
Fyll i ansökan i Akademins e-tjänst;. Logga in och välj Öppna utlysningar >
Akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen.
Gör upp ansökan så att Akademins finansieringsandel är högst 70 procent av projektets
uppskattade totalkostnader. Läs mer på webben: Totalkostnadsmodellen.
När det gäller konsortieansökningar måste varje konsortiepart uppfylla de kriterier som
fastställts för den riktade utlysningen. Se anvisningarna för konsortieansökningar på vår
webbplats. Konsortieledaren kan lämna in konsortiets gemensamma ansökan först efter att
alla delprojekt har färdigställt sina ansökningar. Den bindande ansökningstiden gäller även
konsortier. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter att ansökningstiden har gått ut.
Kontaktpersoner
Ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö:
•

vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028

Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle:
•
•
•

vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075
vetenskapsrådgivare Riitta Launonen, tfn 0295 335 059
vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036
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Ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik:
•
•
•
•
•

vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
vetenskapsrådgivare Jenni Heino, tfn 0295 335 030
vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, tfn 0295 335 038
vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054
ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 0295 335 115
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