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Suomen Akatemia    HAKUILMOITUS 

     9.1.2013 

 

Synteettinen biologia -tutkimusohjelma (FinSynBio)  

Kansainvälinen yhteishankehaku, rahoitusyhteistyö Intian Department of Biotechnologyn (DBT) 

kanssa 

Suomen Akatemia ja Intian Department of Biotechnology (DBT) ovat sopineet 

rahoitusyhteistyöstä, jonka tarkoituksena on edistää suomalais-intialaista tutkimusyhteistyötä 

Synteettinen biologia -tutkimusohjelman puitteissa. Nyt avattava haku on kansainvälinen lisäosa 

ohjelman kansalliseen hakuun, joka umpeutui syyskuussa 2012. Yhteishaun aiheet voivat liittyä 

kaikkiin FinSynBio -tutkimusohjelman aihealueisiin. Samoin tutkimusohjelman hankkeiden 

tutkimussuunnitelman sisältöä koskevat muut yksityiskohdat koskevat myös tätä hakua. 

Tutkimusohjelman tausta ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin ohjelmamuistiossa. Akatemia 

rahoittaa hankkeen Suomessa toimivia tutkimusryhmiä ja DBT vastaavasti Intiassa toimivia 

tutkimusryhmiä. Osapuolet hakevat rahoitusta omalta kansalliselta rahoittajaorganisaatioltaan. 

Hakija  

Rahoitusta voivat hakea Akatemialta Suomessa toimivat yksittäiset tutkimusryhmät sekä kahden 

tai useamman tutkimusryhmän muodostamat konsortiot. Akatemialta rahoitusta hakevan tulee 

olla Suomessa tutkimusta tekevä tutkija. Myös kaikki FinSynBio-tutkimusohjelman syyskuun 2012 

aiehaussa jatkoon valitut ja ei valitut voivat hakea tässä Suomi-Intia -haussa rahoitusta samoin 

perustein kuin uudetkin hakijat. Päällekkäistä rahoitusta ei kuitenkaan voida myöntää saman 

hakijan samanlaisille hankkeille. Jos hakijana on suomalainen konsortio, myös konsortion 

osahankkeiden vastuullisten johtajien on jätettävä oma rahoitushakemuksensa. 

Yhteinen tutkimussuunnitelma 

Hakemukseen tulee sisältyä suomalaisen ja intialaisen osapuolen laatima yhteinen 

tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelmassa tulee selkeästi kuvata suunniteltu 

tutkimusyhteistyö (työnjako ja toteutustavat), sekä yhteistyön tuoma lisäarvo molemmille 

tutkimusosapuolille. 

Tutkimussuunnitelman tulee sisältää sekä yhteinen budjetti, että molempien osapuolten erilliset 

budjetit. Suomalaisen osapuolen kustannusten tulee olla Suomen Akatemian ohjeiden mukaisia. 

Vastaavasti intialaisen osapuolen kustannusten tulee olla DBT:n ohjeiden mukaisia. Onnistuneen 

yhteistyön varmistamiseksi hakijoiden tulee laatia riittävä budjetti tutkijoiden Suomen ja Intian 

välisiin matkoihin. 
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Rahoitus 

FinSynBio-tutkimusohjelman yhteishankkeiden rahoituskausi on neljä vuotta. Akatemia on 

varannut ohjelman rahoittamiseen yhdeksän miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy myös 

suomalais-intialaisten yhteishankkeiden rahoitus. Hankkeiden rahoitus alkaa yleensä 1.9.2013.  

Ohjelmamuistio  

Ohjelmamuistiossa esitellään tarkemmin tutkimusohjelman tausta, tavoitteet, aihealueet sekä 

arviointikriteerit. Ohjelmamuistion saa Akatemian verkkosivuilta osoitteesta www.aka.fi/finsynbio, 

tai sen voi pyytää Akatemian kirjaamosta. Hakijoiden on syytä tutustua siihen onnistuneen 

hakemuksen laatimiseksi.  

Hakemuksen liitteet Akatemiaan jätettävässä hakemuksessa 

Pakolliset liitteet:   

•     Suomalaisen ja intialaisen osapuolen yhteinen tutkimussuunnitelma, enintään 12 sivua 

(enintään 15 sivua, jos kyseessä on konsortio), johon sisältyy: 

o   selkeä kuvaus suunnitellusta tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä (työnjako ja 

toteutustavat) ja yhteistyöstä syntyvästä lisäarvosta   

o   hankkeen yhteinen budjetti ja molempien osapuolten erilliset budjetit   

o   perustelut haetulle rahoitukselle   

o   kuvaus hankkeessa mahdollisesti toteutettavasta tutkijankoulutuksesta   

o   liikkuvuussuunnitelma siitä, miten tutkimushankkeen tutkijat aikovat toteuttaa 

kansallista ja kansainvälistä liikkuvuutta rahoituskaudella, miten ulkomaiset tutkijat 

osallistuvat hankkeen työskentelyyn sekä millä muilla tavoin hankkeessa ylitetään 

kansainvälisiä, kansallisia, institutionaalisia sekä julkisen ja yksityisen sektorin välisiä 

rajoja.   

 

•     suomalaisen hakijan ansioluettelo, enintään neljä sivua ja ulkomaisen yhteistyökumppanin 

ansioluettelo, enintään neljä sivua; suomalaisen hakijan ansioluettelo liitetään hakemukseen 

kohdassa ”Henkilötiedot/cv”  

•     suomalaisen hakijan ja ulkomaisen yhteistyökumppanin julkaisuluettelot; hakijaa pyydetään 

korostamaan tutkimussuunnitelman kannalta kymmenen merkittävintä julkaisua molemmissa 

julkaisuluetteloissa. 

Tapauskohtaiset liitteet:  

•     ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, jos työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla  

•     eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa). Eettiset näkökohdat on 

aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa 

http://www.aka.fi/finsynbio
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•     SHOKin lausunto, jolla vahvistetaan hakijan kuuluminen SHOKiin sekä perustellaan hankkeen 

merkitys sen toiminnassa  

•     edistymisraportti niistä hakijan johtamista Akatemian rahoittamista tutkimushankkeista, joista 

ei ole annettu loppuraporttia.  

Näin haet rahoitusta  

Huomaa, että tämä on eri haku, kuin FinSynBio -ohjelman kansallinen haku.  

Suomalais-intialaisten yhteishankkeiden suomalaiset osapuolet jättävät hakemuksensa suoraan 

Akatemian sähköiseen asiointiin viimeistään 6.2.2013 klo 16.15 (valitse Avoimet haut > 

Yhteishankehaku: synteettinen biologia (Suomen Akatemia, Intian DBT). Hakuaika on ehdoton.  

Haussa noudatetaan Akatemian yleisiä ohjeita, jotka koskevat kaikkia hakuja. Ohjeet on julkaistu 

mm. syyskuun hakuilmoituksessa (28.6.2012). Suomalaisen tutkimusosapuolen kustannukset 

lasketaan soveltaen kokonaiskustannusmallia. Intialaisen osapuolen kulut ilmoitetaan vain 

yhteisesti laaditussa tutkimussuunnitelmassa.   

Jos suomalaisena hakijana on konsortio, katso tarkemmat ohjeet konsortiohakemuksen 

laatimisesta Akatemian verkkosivuilta kohdasta Konsortiohakemuksen ohjeet. Konsortion 

hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vain, jos kaikkien osahankkeiden hakemukset on jätetty ennen 

hakuajan päättymistä. Konsortion kokoonpanoa ei voi muuttaa hakuajan päätyttyä. 

Intialaiset tutkimusryhmät hakevat rahoitusta DBT:ltä sen ohjeiden mukaisesti. Akatemia 

kehottaa hakijoitaan varmistamaan, että heidän yhteistyökumppaninsa on oikeutettu hakemaan 

DBT:n rahoitusta. Intialaiset ryhmät laativat hakemuksen DBT:n kansainväliseen yhteistyöhön 

sovellettavan käytännön mukaisesti lomakkeelle 14, joka on saatavilla DBT:n verkkosivuilta 

osoitteesta http://dbtindia.nic.in. 

Lisätiedot 

Suomen Akatemia: 

 ohjelmapäällikkö Jukka Reivinen (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5099 

 ohjelmapäällikkö Tiina Jokela (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5046 

 projektisihteeri Sanna Hytönen (ohjelmayksikkö), p. 029 533 5032 

DBT: 

 Dr Shailja Gupta, shailja@dbt.nic.in 

http://www.aka.fi/fi/A/Tutkijalle/Hakeminen/Hakuohjeet_/Konsortiohakemus/
http://dbtindia.nic.in/

