TREDJE OCH FJÄRDE TEMATISKA UTLYSNINGEN INOM PROGRAMMET ICT 2023,
PRELIMINÄR ANSÖKAN
Finlands Akademi och Tekes samarbetar för att genomföra forsknings-, utvecklingsoch innovationsprogrammet ICT 2023. I enlighet med rapporten ICT 2015 syftar
programmet till att förbättra expertisen inom informationsbehandling. Programmet för
samman finländska universitet, forskningsinstitut, företag och finansiärer.
Akademin och Tekes öppnar parallella utlysningar inom programmets teman. Den
första utlysningen öppnades år 2013 och den andra år 2014.
Den tredje utlysningens tema är Metoder och tillämpningar för hantering och
analys av stora datamängder och öppna data.
Den fjärde utlysningens tema är Avancerade mikrosystem: från smarta
komponenter till cyberfysiska system.
De tematiska utlysningarnas innehåll och mål beskrivs i mer detalj i den vägledande
översikten, som läggs ut på Akademins webbplats innan ansökningstiden börjar. Om
Tekes parallella utlysning för företag informeras på Tekes webbplats.
Utöver vetenskaplig kvalitet kommer man i bedömningen att särskilt beakta






internationellt samarbete
företagssamarbete
toppforskares sektorsövergripande mobilitet
utnyttjande av universitetens och forskningsinstitutens egna resurser för att
genomföra forskningen.

Vem kan ansöka?

Både enskilda forskargrupper och konsortier bestående av två eller flera forskningsprojekt
kan söka Akademins finansiering. I april 2015 kan sökande endast lämna in en ansökan om
ICT 2023-finansiering.

Finansieringsperiod

Finansieringen beviljas för två år och den börjar i regel den 1 januari 2016. Akademins
finansiering för de två utlysningarna uppgår till totalt 10 miljoner euro.

Vägledande översikter

De vägledande översikterna ger mer information om utlysningarnas bakgrund, mål, teman
och bedömningskriterier. Översikterna publiceras på webben (www.aka.fi/ict2023 > SV)
senast då ansökningstiden börjar. Det är viktigt att läsa översikten för att kunna göra en
lyckad ansökan.

Bilagor till ansökan

Se utlysningskungörelsens (april 2015) bilaga 1 B, Bilagor till preliminär ansökan. De sökande
ska även lämna in en samarbetsplan om projektet innehåller företagssamarbete (se
anvisningar i den vägledande översikten).

Gör så här
Utlysningarna genomförs i två steg. De preliminära ansökningarna ska lämnas in senast den
29 april 2015 kl. 16.15. Ansökningstiden är bindande. Gör ansökan i Akademins e-tjänst.
Logga in och välj Öppna utlysningar > ICT 2023: stora datamängder och öppna data 2015,
preliminär ansökan eller Öppna utlysningar > ICT 2023: Avancerade mikrosystem 2015,
preliminär ansökan. Se till att du väljer rätt utlysning.

Gör upp ansökan så att Akademins finansieringsandel är högst 70 procent av projektets
uppskattade totalkostnader. Läs mer på webben: Totalkostnadsmodellen.

På basis av planskisserna väljer vi ut de projekt som går vidare till utlysningens andra steg.
Andra stegets ansökningar ska lämnas in i Akademins e-tjänst senast den 17 september 2015
kl. 16.15. Ansökningstiden är bindande. Under bedömningen ordnas eventuellt intervjuer
med de sökande.

Om ansökan görs av ett konsortium: läs närmare anvisningar på webben på sidan
Anvisningar för konsortieansökan. Observera att alla också delprojekt ska exceptionellt
lämna in preliminära ansökningar i utlysningens första steg. Vi kan ta konsortiets
gemensamma ansökan i behandling endast om alla delprojektsansökningar har lämnats in
inom utsatt tid. Konsortiets sammansättning kan inte ändras efter (första stegets)
ansökningstidens utgång. Om konsortiet innehåller företag: se noggrannare anvisningar i den
vägledande översikten.

Mer information




ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka (enheten för naturvetenskaplig och
teknisk forskning), tfn 0295 335 058
www.aka.fi/ict2023 > SV

