
	

Ansökningsannons för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets
beslutsfattande – kompletterande ansökan 2015

Statsrådets kansli utlyser anslag för utrednings- och forskningsverksamhet som stöder statsrådets
beslutsfattande. Anslaget kan sökas från och med den 26 augusti. Genom utlysningen kompletteras
verkställandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2015. I planen reserverades de anslag
som nu utlyses för att fylla snabba behov av utredning och forskning som fastställs av statsrådet
och dess ministerier. Syftet är att skapa en grund för systematiskt och vittomfattande utnyttjande
av forskningsrön i beslutsfattandet, kunskapsledningen och tillvägagångssätten.

För varje tema som ansökan gäller har ett ansvarsministerium utnämnts. Detta ansvarar för
bedömningen av ansökningarnas innehåll och gör en framställning till statsrådskansliet om valet av
utrednings- och forskningsverksamhet. Statsrådets kansli fattar beslut om upphandling och ingår
avtal med den aktör eller enhet som ansvarar för ett projekt, sköter om betalningarna till projektet
och följer upp verkställandet av projektet tillsammans med projektens styrgrupper. De projekt som
ingår i en helhet ska genomföras under 2015–2016. Det finns närmare information om utrednings-
och forskningsverksamhet som stöder statsrådets beslutsfattande på adressen: www.vn.fi/teas.

Ansökan är avsedd för olika slags organisationer, såsom högskolor, forskningsinstitut, företag och
föreningar, eller för konsortier bildade av dessa, där också internationella organisationer kan ingå. I
de teman som utlyses beviljas inte bidrag för egna utrednings- och forskningsprojekt hos sådana
som tillhandahåller tjänster.

Ansökan

De teman som utlyses och deras diarienummer finns samlade i tabellen nedan. Närmare
beskrivningar av temana finns i bilagan till ansökningsannonsen.

De sökande ska lämna in:
1. Ansökan (en formbunden blankett)
2. En projektplan
3. En plan för kommunikation och utnyttjande/En informationshanteringsplan (en

formbunden blankett)
4. En  meritförteckning  för  de  personer  som  innehar  en  central  roll  i  projektets

genomförande.
5. En utredning av projektets firmateckningsrättigheter.
6. Ifall  det är fråga om ett konsortium, fullmakt av de övriga deltagarna att skriva

en ansökan för hela konsortiet.

Närmare anvisningar och ansökningsblanketter finns på adressen: www.vn.fi/teas.
Ansökningshandlingarna returneras inte. Ansökan med bilagor lämnas in antingen på finska eller på
svenska. Endast meritförteckningarna kan lämnas in på engelska. På ansökningshandlingarnas
offentlighet tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Ansökan med
bilagor är i princip en offentlig handling till alla delar, med undantag av den detaljerade projektplan
som ska bifogas ansökan, som i princip är sekretessbelagd ifall inte den sökande meddelar annat
(lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), 6 kap. 24 § Sekretessbelagda
myndighetshandlingar, 21 punkten). Om den sökande anser att det finns något som bör beläggas
med sekretess i ansökan med bilagor ska de sekretessbelagda uppgifterna markeras i en egen
bilaga som antecknas som sekretessbelagd, och den sökande ska ange grunden för
sekretessbeläggningen. Det slutliga beslutet om sekretessbeläggning fattas av statsrådets kansli.
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När man skickar ansökningshandlingarna ska man iaktta lagen om elektronisk kommunikation i
myndigheternas verksamhet, enligt vilken ett elektroniskt dokument som inkommit till en
myndighet inte behöver kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller
uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och
integritet (24.1.2003/13, 3 kap. 9 § Krav på skriftlig form och underskrift).

Avsikten är att besluten om de utrednings- och forskningsprojekt som ska inledas fattas senast den
5 oktober 2015.

Ansökningsblanketten med bilagor ska lämnas in till statsrådets kansli senast den 16 september
2015 kl. 15.00 på adressen vnteas@vnk.fi, i första hand elektroniskt. Ansökningsblanketten och
planen för kommunikation och utnyttjande/informationshanteringsplanen ska lämnas in som
separata elektroniska filbilagor. Vi ber er lämna in de övriga bilagorna till ansökan som en enhetlig
pdf-fil. Ifall det inte är möjligt att lämna in ansökan elektroniskt kan den lämnas in i pappersversion
inom utsatt tid på adressen: Statsrådets kansli, PL 23, 00023 Statsrådet (besöksadress:
Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

OBS! På e-postens ärendefält (kuvertet) ska projektets diarienummer (se tabellen
nedan) samt projektets ansvariga ledares namn och organisation antecknas.
Ansökningar som kommer in efter utsatt tid beaktas inte.

Mer information om bedömningen av projekten, anslagets användningsändamål, de
ansökningshandlingar som ska lämnas in osv. finns bland ansökningsanvisningarna på adressen:
www.vn.fi/teas. Om en sökande inte får svar på någon fråga kan han eller hon skicka eventuella
frågor på adressen vnteas@vnk.fi.

Tema & diarienummer
Ansvarigt
ministerium

Anslag som
söks

1. Alternativ för genomförande av miljötillståndsförfaranden enligt
samserviceprincipen (SRK/1409/48/2015)

MM 200 000 €

2. Läget och konkurrensförmågan på mediemarknaden
(SRK/1410/48/2015)

KM 50 000 €

3. Nuläge inom digitaliseringen av lärmiljöer och lärarnas beredskap
att utnyttja digitala lärmiljöer inom undervisningen
(SRK/1411/48/2015)

UKM 20 000 €

4. Handlingsmodeller för att bekämpa brottslighet riktad mot
datanäten med hjälp av informationsutbyte (SRK/1412/48/2015)

IM 75 000 €

5. Utredning av alternativen för genomförande av försök med
basinkomst (SRK/1413/48/2015)

SHM 150 000 €

6. Möjligheter att instifta en försöksfond och alternativ för
verksamhetsformerna (SRK/1414/48/2015)

SRK 30 000 €

SAMMANLAGT 525 000 €
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