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RÅDET FÖR STRATEGISK FORSKNINGS FINANSIERINGSPRINCIPER  

Enligt beslut av rådet för strategisk forskning den 18 november 2019 

 

Rådet för strategisk forskning (RSF) finansierar lösningsinriktad och fenomenbaserad forskning. RSF föreslår 

årligen tema- och prioritetsområden för strategisk forskning till statsrådet. Statsrådet beslutar sedan de slutliga 

teman som utgör grunden för RSF:s forskningsprogram. De projekt som finansieras ska vara samhälleligt relevanta 

och betydelsefulla och vetenskapligt högklassiga. Ett viktigt element i RSF-finansierade projekt är interaktion med 

samhället under hela finansieringsperioden.  

RSF har beslutat att följa Finlands Akademis kriterier för finansieringsbeslut, utom i den mån RSF:s principer skiljer 

sig från Akademins kriterier. RSF:s verksamhet styrs dessutom av lagen och förordningen om Finlands Akademi 

samt av Finlands Akademis instruktion.  

Beviljande av finansiering och begränsningar 

RSF beviljar finansiering till konsortier som arbetar under en gemensam forsknings- och interaktionsplan och en 

finansieringsplan. I konsortiet ska delta minst två organisationer och minst tre forskargrupper eller arbetspaket. 

Den forskning som bedrivs inom konsortiet ska höra till minst tre forskningsområden som ingår i Finlands 

Akademis klassificering av forskningsområden. Konsortiet ska ha en ledare, en vice ledare och en 

interaktionsansvarig (som ansvarar för genomförandet av konsortiets interaktionsplan).  

Ledaren och vice ledaren av ett RSF-konsortium ska ha avlagt doktorsexamen och ha titeln docent, eller ha 

forskarerfarenhet på docentnivå. RSF förutsätter att konsortieledarna förbinder sig med en tillräcklig insats till sin 

ledningsposition. Ledare och vice ledare av RSF-konsortier kan fungera i motsvarande roller i bara ett RSF 

finansierat konsortium. En delprojektledare eller arbetspaketsledare av ett konsortium får inte ha arbetsuppgifter 

i ett annat konsortium inom samma program. Ledare eller delprojektledare (gruppledare) av Finlands Akademis 

spetsforskningsenheter kan inte vara ledare eller vice ledare för RSF-konsortier.  

Finansiering beviljas inte till personer som har deltagit i planeringen av det aktuella forskningsprogrammet på ett 

sätt som skulle ge dem konkurrensfördelar jämfört med övriga sökande.  

Medlemmar av Finlands Akademis styrelse, Akademins forskningsråd och RSF beviljas inte RSF-finansiering under 

deras mandatperioder. Denna begränsning träder i kraft från och med början av år 2019. 

Finansieringsandelen i RSF:s utlysningar är 100 procent och finansieringen följer totalkostnadsmodellen. I 

konsortiets finansieringsplan kan även ingå finansiering av heltidslönen för konsortieledaren, delprojektledarna 

och arbetspaketsledarna. Finansiering kan beviljas till utländska forskningsplatser, men deras andel av konsortiets 

finansieringsplan får inte vara betydlig. 

Projekttiden är 3–6 år.  
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Finansiering från RSF får i regel inte användas för att stödja ekonomisk verksamhet. Som ekonomisk verksamhet 

räknas all verksamhet där varor eller tjänster erbjuds på den öppna marknaden. Finansiering för ekonomisk 

verksamhet kan beviljas endast om den kan beviljas i enlighet med EU:s regler för statligt stöd i form av stöd av 

mindre betydelse (s.k. de minimis-stöd). 

Så bedöms ansökan 

Vid bedömningen av ansökningar om RSF-finansiering utnyttjas Finlands Akademis praxis och informationssystem. 

Medlemmar av RSF kan anlitas som bedömare. 

De föreslagna projekten bedöms på basis av deras samhälleliga relevans och genomslag samt deras vetenskapliga 

kvalitet. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan som innehåller en interaktionsplan. I forsknings- och 

interaktionsplanen ska konsortiet beskriva forskningens samhälleliga relevans och genomslag. De projekt som 

beviljas finansiering väljs ut på basis av panelbedömningen, eventuella intervjuer med sökande och RSF:s övriga 

mål för programmet i fråga. I valen beaktas programhelhetens behov. 

Så bedöms program 

Rådet för strategisk forskning är ansvarig för forskningsprojektens uppfölning och genomslagens bedömning. 

Genomslag bedöms på nivån av program. Ändamålet är att bedöma samhälleligt genomslag som har förverkligats 

eller som ska förverkligas i finansierad forskning och växelverkan, samt att utveckla Akademins finansiering för 

strategisk forskning.  

Vi bedömar projektens resultat och växelverkan samt hur de resulterar i genomslag. Samtidigt bedöms 

programverksamhet mellan olika program och dess genomslag. I bedömningen beaktas särdrag för skilda 

program och projekt, samt olika roller vetenskap har i samhälle. 

Finansiering för strategisk forskning befrämjar mångvetenskaplighet och möjliggör nya kompetenskombinationer. 

Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid resultat av tvärvetenskapligt arbete och dess förmåga att 

förnya forskning. I bedömningen tas det i beaktande att mångvetenskapliga konsortier som har finansierats i den 

strategiska forskningens program eventuellt har inte samma publikationskanal som konsortier med en 

vetenskapsgren.   

Bedömningen är i enlighet med principer av både öppen och ansvarsfull vetenskap. Material och data som 

används samt bedömningens resultat publiceras öppet, om möjligt. Metoderna är transparenta och kvantitativa 

analyserna upprepningsbara. Ytterligare granskas det regelbundet att bedömningssystemet och dess indikatorer 

är ändamålsenliga. 

Nationell motfinansiering 

RSF beviljar nationell motfinansiering till forskningsorganisationer på basis av sådana forskningsprojekt som har 

finansierats inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning 

och innovation. Motfinansieringen kan sökas för att kompensera ett finansieringsunderskott. Underskottet 

uppstår av skillnaden mellan den omkostnadsandel som uträknats enligt den finländska totalkostnadsmodellen 
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och den ersättning för indirekta kostnader som följer Horisont 2020-modellen. Det ansökta bidraget ska vara 

minst 10 000 euro.   

 


