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FLAGGSKEPPSPROGRAMMET 

UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2017 

Ansökningar om Finlands Akademis flaggskeppsfinansiering kan beredas och lämnas in i Akademins 
e-tjänst fr.o.m. den 19 oktober 2017. Ansökningstiden går ut den 9 november 2017 kl. 16.15 finsk tid. 
Ansökningstiden är bindande. 

Finansieringen förverkligas under förutsättning att riksdagen beslutar att anvisa Finlands Akademi de 
nödvändiga medlen i statsbudgeten för år 2018. 

Mål 

Flaggskeppsprogrammets syfte är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i 
internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens 
kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras. Flaggskeppen kombinerar högklassig 
forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt och/eller samhället, tätt samarbete med 
näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer för att 
uppnå målen. 

Flaggskeppen är högklassiga centrum som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera 
olika samtidiga forskningsprojekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen 
ständigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och 
utvidgning. 

Vem kan ansöka? 

Flaggskeppsfinansieringen kan sökas av universitet, statliga forskningsinstitut och konsortier mellan 
dessa aktörer. Om ansökan görs av ett konsortium: läs närmare anvisningar på Akademins 
webbplats. 

Värdorganisationerna till flaggskeppen ska vara beredda att med en betydande och ökande satsning 
själva bidra till bygget av flaggskeppsklustret och stödja dess verksamhet. Då finansieringen inte går 
till enskilda forskningsgrupper utan till organisationer som är starkt knutna till flaggskeppen stöder det 
en långsiktig utveckling av klustrens högklassiga forskning och stärker deras omfattande genomslag. 

Finansiering 

Flaggskeppsprogrammet har en total finansieringsbudget på 50 miljoner euro: 25 miljoner för år 2018 
och 25 miljoner euro för år 2019. Den första utlysningen öppnas i oktober–november 2017; den andra 
öppnas år 2018. Flaggskeppsfinansieringen beviljas för en viss tid. 

Finansieringen följer totalkostnadsmodellen. Det betyder att Akademins finansieringsandel är 100 
procent, dvs. finansieringen täcker även omkostnader. Det krävs ingen egenfinansieringsandel av 
värdorganisationer. 

Värdorganisationernas resurser som planerats för flaggskeppsverksamheten samt resursutvecklingen 
under finansieringsperioden ska beskrivas i en skild tabell som bifogas ansökan. Finansieringen 
utdelas med två skilda finansieringsbeslut, fyra år per beslut. Flaggskeppets verksamhet utvärderas 
under dess tredje år. Mellanutvärderingens resultat avgör finansieringsnivån för den andra 

http://www.aka.fi/sv/finansiering/vara-finansieringsmojligheter/akademins-utlysningar/flaggskeppsfinansiering-for-hogklassiga-och-verkningsfulla-forskningskluster/
http://www.aka.fi/sv/finansiering/vara-finansieringsmojligheter/akademins-utlysningar/flaggskeppsfinansiering-for-hogklassiga-och-verkningsfulla-forskningskluster/
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fyraårsperioden: nivån kan stiga, sjunka eller hållas på samma nivå, eller så kan finansieringen 
avslutas helt och hållet. 

Finansieringen beviljas för de åtgärder som beskrivs i ansökans forsknings- och genomslagsplan. På 
finansieringen betalas inte förskott. 

Mer information om medelsanvändningen samt finansieringens villkor och anvisningar finns på 
Akademins webbplats på sidan Allmänna villkor och anvisningar för finansiering. 

Finansieringsperiod 

Finansieringsperioden börjar tidigast den 1 maj 2017. Finansieringen beviljas för fyra år. 

Så bedöms ansökan 

I bedömningen av ansökningarna kommer man i överensstämmelse med programmets mål att fästa 
avseende vid att forskningen är internationellt högklassig, att den har samhälleligt och/eller 
ekonomiskt genomslag och att den inkluderar samarbetspartner som är av vikt för flaggskeppets mål. 

Ansökningarna granskas först av enskilda bedömare. Därefter går ansökningarna vidare till 
expertpaneler. Panelerna intervjuar representanter för de ansökningar som de enskilda bedömarna 
valt ut som de bästa. Expertpanelerna sammanträder i februari–mars 2018. 

En vetenskaplig panel som består av internationella experter bedömer ansökningarnas 
vetenskapliga nivå. 

En genomslagspanel som består av internationella och möjligtvis också finländska experter 
bedömer ansökningarnas ekonomiska och/eller samhälleliga genomslag. 

Finlands Akademis allmänna sektion fattar finansieringsbesluten på basis av de enskilda bedömarnas 
och expertpanelernas utlåtanden. Sektionen förbehåller sig dessutom möjligheten att kalla 
flaggskeppskandidaternas representanter till intervju i april 2018. 

De bedömningsblanketter som bedömarna kommer att använda har lagts ut på Akademins webbplats 
på sidan Bedömningsanvisningar. Det lönar sig att bekanta sig med de frågor som ställs vid 
bedömningen. 

Uppföljning och rapportering 

Värdorganisationerna ska rapportera om medelsanvändningen och flaggskeppsverksamhetens 
framåtskridande enligt Akademins allmänna villkor och anvisningar. 

Hur ansökan lämnas 

Ansökningarna lämnas in och forskningsplatsernas förbindelser ges av universitetens och 
forskningsinstitutens behöriga personer via Finlands Akademis e-tjänst. Ansökningar kan beredas och 
lämnas in i e-tjänsten fr.o.m. den 19 oktober 2017. Ansökningstiden går ut den 9 november 2017 kl. 
16.15 finsk tid. 

Kontaktpersoner 

• överdirektör för forskning Riitta Maijala, tfn 0295 335 002 

• ledande vetenskapsrådgivare Maiju Gyran, tfn 0295 335 015 

http://www.aka.fi/sv/finansiering/medelsanvandning/allmanna-villkor-och-anvisningar-for-finansiering/
http://www.aka.fi/sv/bedomning-och-beslut/sa-bedoms-ansokan/bedomningsanvisningar/
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• ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio, tfn 0295 335 082 

• vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071 

E-postadresser: fornamn.efternamn@aka.fi 

 

OM ANSÖKAN 

Ansökan består av en enligt givna anvisningar uppgjord ansökningsblankett och dess bilagor som 
ifylls och bifogas i Finlands Akademis e-tjänst. 

Bilaga 1: Forsknings- och genomslagsplan 

Forsknings- och genomslagsplanen får omfatta högst 30 sidor (typsnitt Times New Roman storlek 
12 eller motsvarande) och den ska skrivas på engelska. I planen beskrivs forskningen och dess 
genomslag från åren 2014–2017 samt planerna för åren 2018–2025. Planen görs enligt strukturen 
nedan. Ansökningarna bedöms av internationella experter och planen ska därför innehålla de 
uppgifter som nämns nedan. Den vetenskapliga bedömningen gäller punkter 1–5 och 7 och 
genomslagsbedömningen gäller punkter 1–4 och 6–7. 

1. Grundläggande uppgifter 

Flaggskeppskandidatens namn och förkortning 

Flaggskeppskandidatens ledare och vice ledare 

Värdorganisationer 

2. Sammandrag av ansökan (executive summary, högst två sidor) 

3. Grundtanken bakom flaggskeppet (högst en sida) 

• uppskattade framtida scenarier eller faktorer på basis av vilka grundtanken har valts 

• 3–5 viktiga mål för flaggskeppet under dess verksamhetsperiod på åtta år 

• kort beskrivning av grundtanken ur forskningens och dess genomslags synvinkel 

• det mervärde som flaggskeppet tillför 

4. Startnivå för forskningen och genomslaget (högst sju sidor) 

• tidigare forskning om ämnet och resultaten i internationell jämförelse samt därav genererat 
och påvisat genomslag som stöder ekonomisk tillväxt och/eller samhället överlag 

• kort beskrivning av kompetensen och meriterna hos klustrets viktigaste forskare och 
genomslagsexperter ur forskningens och genomslagets synvinkel 

• kort beskrivning av kopplingen till innovationsnätverk och -ekosystem samt till övriga 
aktörer som är viktiga för utnyttjandet av forskningens resultat 

5. Plan om främjande av forskningens vetenskapliga kvalitet 

• forskningens vetenskapliga mål, deras motiveringar och uppföljning 

• förväntade vetenskapliga resultat, nya initiativ, potential till genombrott och vetenskapligt 
genomslag 

mailto:fornamn.efternamn@aka.fi
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• forskningens utförande, forskningsmetoderna och -materialen, tidtabell och riskhantering 

6. Plan om främjande av forskningens ekonomiska och/eller samhälleliga genomslag 

• mål för genomslaget, motiveringar och uppföljning 

• olika typer av förväntat genomslag samt eventuella nya initiativ 

• planerade infallsvinklar, metoder, material och tidtabell i fråga om främjandet av 
genomslag 

• genomslag kan betraktas t.ex. med följande upplägg (jfr Vetenskapens tillstånd 2016): 

- vetenskapen är en källa till välfärd och välstånd 

- vetenskapen utvecklar god praxis 

- vetenskapen ligger till grund för beslutsfattande 

- vetenskapen formar vår världsåskådning och civilisation 

7. Flaggskeppets ekosystem och organisation 

• kopplingen mellan flaggskeppet och värdorganisationernas strategiska tyngdpunkter 

• resursplan för flaggskeppsperioden samt hur resursutvecklingen uppföljs 

• beskrivning av värdorganisationernas roller, flaggskeppets ledning samt 
förvaltningsstrukturen 

• beskrivning av viktiga samarbetspartner och deras roller i flaggskeppsverksamheten 

• åtgärder för att öka kompetensklustrets/forskningsmiljöns attraktionskraft 

Bilaga 2: Resurser 

Beskriv flaggskeppskandidatens resurser för perioden 2014–2026, inklusive en tabell och en fritt 
formulerad beskrivning. Organisationerna ska visa sina tidigare investeringar på flaggskeppets 
område och beskriva sina planer för den sökta perioden. Resursplanen ska också innehålla en 
beskrivning av hur resurserna allokeras och ökar under flaggskeppsperioden samt en riskbedömning 
gällande resursutvecklingen. 

Bilaga 3: Övriga bilagor 

• datahanteringsplan 

• utlåtande av en etisk kommitté (vid behov) 


