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22.9.2015

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING
UTLYSNINGEN I NOVEMBER 2015
Ansökningar kan lämnas in i Finlands Akademis e-tjänst under ansökningstiden 26.10–12.11.2015.
Finansieringen förverkligas under förutsättning att riksdagen beslutar att anvisa Finlands Akademi de
nödvändiga medlen i statsbudgeten för år 2016.
Mål
Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens
strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. Finansieringen beviljas för en
viss tid och för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden och
som stöder bortval. Finansieringen kan beviljas för forskning inom samtliga vetenskapliga och
konstnärliga discipliner.
Stärkandet av universitetens forskningsprofiler kräver ofta samarbete och effektiv arbetsfördelning
mellan flera universitet. Effektiverad profilering är också ett sätt att nå regeringsprogrammets mål i fråga
om tätare samarbete mellan högskolor och forskningsinstitut och klarare ansvarsfördelning mellan varje
organisation. I de regionala och tematiska kompetenskluster som samarbetet ger upphov till kan även
ingå parter från den privata och tredje sektorn.
Nyckelbegrepp
Ett profileringsområde är ett forskningsområde som ett universitet utvecklar enligt sin strategi. Ett
profileringsområde är en noggrant utvald del av ett universitets forskningsverksamhet.
Ett profileringsområde kan bestå av




existerande högklassiga forskningsområden
tillväxtområden med potential att nå toppen
nya områden med stor potential.

En profileringsåtgärd är en insats som ett universitet ämnar göra för att främja och stärka ett utvalt
profileringsområde.
En profileringsåtgärd kan riktas till följande typer av profileringsområden:




ett profileringsområde som hör samman med ett område som beviljades finansiering i den första
utlysningen men som ska stärkas med en ny typ av åtgärd (dvs. överlappande finansiering
beviljas inte)
ett profileringsområde som inte finansierades i den första utlysningen
ett helt nytt profileringsområde.

Vem kan ansöka, vad finansieras?
Finansieringen söks av universitet, varje universitet med en egen ansökan. Konsortieansökningar
godkänns inte. Om profileringsåtgärden är en gemensam insats mellan två eller flera universitet ska
varje universitet beskriva sin egen andel och uppge sin egen kostnadsberäkning i ansökans
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verksamhetsplan. En beskrivning av den gemensamma åtgärden ska ingå i varje deltagande universitets
ansökan.
Utlysningen öppnar i oktober 2015 med en total finansiering på 50 miljoner euro. Kostnadsberäkningen
för finansieringen (se Tabell 2) ska utarbetas enligt årsraterna i statsbudgeten (2016: 10 %, 2017: 10 %,
2018: 20 %, 2019: 40 %, 2020: 20 %).
I utlysningen tillämpas totalkostnadsmodellen. Finlands Akademis finansieringsandel är 100 procent,
dvs. universiteten behöver inte bidra till Akademins finansiering med en egen finansieringsandel.
En profileringsåtgärd får endast av särskilda skäl också omfatta kostnader som hör ihop med
forskningsinfrastruktur. Exempel på sådana skäl är om infrastrukturen är en s.k. lokal infrastruktur som
ägs och huvudsakligen används av vårdorganisationen. Finlands Akademi finansierar
forskningsinfrastruktur i huvudsak med de bidrag som beviljas av kommittén för forskningens
infrastrukturer (FIRI-kommittén). Akademin beviljar inte överlappande finansiering för
forskningsinfrastruktur.
Det beviljade bidraget får användas endast för att finansiera de profileringsåtgärder som beskrivits i
ansökan. På finansieringen betalas inte förskott.
Mer information om medelsanvändningen samt finansieringens villkor och anvisningar finns på
Akademins webbplats på sidan Medelsanvändning.
Så bedöms ansökan
Ansökningarna bedöms av en internationell expertpanel. Universitetets ledning intervjuas av panelen
den 13–15 januari 2016.
I bedömningen fästs uppmärksamhet vid följande kriterier:










planens anknytning till universitetets strategi
bredden och klarheten av de utvalda insatsområdena och bortvalen
utvecklingsbehov och -möjligheter inom insatsområdena
hur forskningen inom insatsområdena placerar sig i förhållande till den internationella nivån;
forskningens mervärde i förhållande till forskningen vid andra finländska enheter
planer för hur man ska uppnå den internationella nivån inom forskningen
styrkebaserade nya initiativ och deras resurser
universitets åtagande till att profilera sig och stärka forskningens kvalitet, t.ex. tack vare de
resurser som frigörs genom bortval
samarbetsstrukturer och arbetsfördelning mellan universitet, forskningsinstitut och samhället
överlag (inkl. samarbete som omfattar forskningsinfrastruktur)
valens och bortvalens betydelse för kunskapsbaserad tillväxt och andra behov i samhället.

Finansieringsperiod
Finansieringsperioden inleds den 1 april 2016 och avslutas den 31 augusti 2020.
Uppföljning och rapportering
Finlands Akademi fattar ett beslut per ansökan och universiteten ska rapportera skilt för varje beslut.
Universiteten ska rapportera om medelsanvändingen och profileringens framåtskridande enligt
Akademins allmänna villkor och anvisningar.
Akademin rapporterar i sin tur om medelsanvändningen till undervisnings- och kulturministeriet.
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Ansökan
Ansökan består av en ansökningsblankett och en verksamhetsplan som båda ifylls i Finlands Akademis
e-tjänst. Kostnadsberäkningen för den finansiering som söks från Akademin ska specificeras efter
utgiftsslag.
Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen (inkl. bilagor) får omfatta högst 30 sidor och den ska skrivas på engelska.
Av Akademin får bedömarna förutom ansökningarna också en bibliometrisk analys av
universitetens publikationsverksamhet samt en beskrivning av 2010 års universitetsreform,
Finlands forskningssystem och universitetens finansieringsmodell. Dessutom får bedömarna en
kopia av rapporten Vetenskapens tillstånd 2014 och en kopia av strategin och vägvisaren för
Finlands forskningsinfrastrukturer 2014–2020.
Verksamhetsplanen görs enligt följande anvisningar. Tabellerna 1–4 ifylls enligt de färdiga
mallarna.
1. Sammandrag och bakgrund
 Tabell 1: Universitetets nyckeltal
 ett sammandrag av universitetets profileringsområden, en lägesrapport över
profileringen
 en kort beskrivning av läget av de profileringsåtgärder som Finlands Akademi redan
finansierat
 en beskrivning av hur universitetet ska följa förverkligandet och effektfullheten av
profileringsåtgärderna
 Tabell 2: Sammandrag av den totala profileringsfinansiering som söks från Akademin i
november 2015 i enlighet med årsraterna i statsbudgeten
2. Beskrivning av de profileringsåtgärder för vilka finansiering söks
Strategi och nuläge
 beskrivning av hur profileringsområdet är kopplat till universitets strategi; motivering för
hur åtgärden stöder universitets strategi; beskrivning av de val och bortval som ingår i
åtgärden; beskrivning av hur åtgärden är kopplad till övriga profileringsområden
 tidtabell för profileringen
 beskrivning av forskningens nivå och den eftersträvade nivån i förhållande till den
internationella nivån samt hur man tänker uppnå denna nivå
 kort beskrivning av de viktigaste forskningstemana inom profileringsområdet; en topp 5lista över publikationer där profileringsområdets forskare har varit författare eller
medförfattare; en list över nuvarande ansvariga ledare enligt följande mall: namn, titel,
institution, forskningsområde
 beskrivning av profileringsområdets mervärde i forskningen i förhållande till andra
finländska enheter
Resurser
 beskrivning av hur profileringsområdet kommer att utvecklas och upprätthållas: personal,
samarbete och innehåll
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 Tabell 3: Profileringsområdets nuvarande finansiering och en uppskattning av
finansieringen för åren 2016–2020
 Tabell 4: Profileringsområdets nuvarande personalresurser och en uppskattning av
resurserna för åren 2016–2020
 uppskattning av kostnadseffekterna på lång sikt; beskrivning av hur kostnaderna täcks
efter att profileringsbidraget tagit slut
Samarbete och arbetsfördelning
 beskrivning av hur samarbetet och arbetsfördelningen med andra finländska och
utländska organisationer genomförs
 om profileringsåtgärden är gemensam för flera universitet ska arbetsfördelningen och
ansvaren beskrivas i varje deltagande universitets ansökan oberoende av om
universitetet söker profileringsbidrag från Akademin eller inte
 beskrivning av valens och bortvalens betydelse för kunskapsbaserad tillväxt och för
andra behov i samhället
 beskrivning av samarbetet och kunskapsförmedlingen med näringslivet och samhället
 beskrivning av hur profileringsåtgärden är kopplad till de strukturella utvecklingsprojekt
som inletts av Finlands universitet UNIFI rf
Hur ansökan lämnas in och registreras, hur besluten fattas
Ansökningarna lämnas in och forskningsplatsens förbindelser ges av universitetens behöriga personer
via Finlands Akademis e-tjänst. Ansökningstiden börjar den 26 oktober 2015 och går ut den 12
november 2015 kl. 16.15.
En sektion tillsatt av Akademins styrelse fattar finansieringsbesluten i mars 2016.
Mer information
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