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Inbjudan att lämna in ansökan om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för
statsrådets beslutsfattande 2016 – kompletterande ansökan 6

Statsrådets kansli kungör att anslagen för utrednings- och forskningsverksamhet till stöd för
statsrådets beslutsfattande för temat ”5.5.1 Hur fungerar ett enhetligt statsråd och kommittéarbetet
– en internationell jämförelse” (200 000 €) kan sökas fr.o.m den 7 april 2016.

För temat har det utsetts ett ansvarigt ministerium som ansvarar för den innehållsmässiga
bedömningen  av  ansökningarna  och  lägger  fram  ett  förslag  för  statsrådets  kansli  om  valet  av
utrednings- och forskningsverksamhet. Urvalskriterierna för projekten är relevans, effekt,
användbarhet, kvalitet och genomförbarhet. Statsrådets kansli fattar beslut om upphandlingen och
ingår ett avtal  med den som ansvarar för genomförandet av projektet samt sköter de betalningar
som hänför sig till projektet och uppföljningen av projektets genomförande i samarbete med
styrgrupperna för projekten. Närmare information om utrednings- och forskningsverksamhet till stöd
för statsrådets beslutsfattande finns på adressen: http://tietokayttoon.fi/sv/

Ansökningstillfällena är avsedda för olika organisationer, till exempel högskolor, forskningsinstitut,
företag och föreningar, eller konsortier av dessa, vilka även kan omfatta internationella
organisationer. Inom ramen för de teman som det kungörs att kan sökas beviljas inga understöd till
forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av dem som tillhandahåller tjänster.

Ansökan

Fokusområden  för  temat  är  5.  Digitalisering,  försöksverksamhet  och  avveckling  av  normer,  och
diarienumren SRK/626/48/2016. Mer detaljerade beskrivningar av temat finns i bilaga 1.

De sökande ska lämna in:
1. Ansökan (formbunden blankett)
2. Projektplan
3. Kommunikationsplan och plan för nyttiggörande av resultat/

Informationshanteringsplan (formbunden blankett)
4. Meritförteckningar, för samtliga personer som har en central roll vid

genomförandet av projektet ska en meritförteckning fogas till ansökan
5. I fråga om ett konsortium handlar det om ett bemyndigande av de andra

genomförande parterna att upprätta en ansökan på hela konsortiets vägnar

Ansökningsanvisningar och ansökningsblanketter finns på adressen: http://tietokayttoon.fi/sv/.
Ansökningshandlingarna returneras inte. Ansökan med bilagor ska lämnas in på antingen svenska
eller finska. Endast projektplan och meritförteckningarna kan lämnas in på engelska. På
offentligheten för ansökningshandlingarna tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet  (621/1999).  Ansökan  samt  bilagorna  till  den  är  i  regel  offentliga  handlingar,  med
undantag av att den detaljerade projektplan som fogas till ansökan är sekretessbelagd om inte den
sökande anger något annat eller en myndighet beslutar något annat (Lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999), 6 kap. 24 § Sekretessbelagda myndighetshandlingar,
21  punkten).  Om  den  sökande  anser  att  det  i  ansökan  eller  bilagorna  finns  något  som  bör  vara
sekretessbelagt, ska de uppgifter som föreslås bli sekretessbelagda antecknas i en separat bilaga
som märks som sekretessbelagd, och sökanden ska meddela en grund för sekretessen. Det slutliga
beslutet om sekretessen fattas av statsrådets kansli.
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När ansökningshandlingar lämnas in iakttas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas
verksamhet. Enligt lagen behöver ett elektroniskt dokument som inkommit till en
myndighet inte 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 utrednings- och forskningsprojekt som inleds ska fattas så snart som
möjligt.

Ansökningsblanketten jämte bilagor ska sändas till statsrådets kansli på adressen vnteas@vnk.fi, i
första  hand  elektroniskt  senast  den  28  april  2016  kl.  14.00. Ansökningsblanketten och
kommunikationsplanen och planen för nyttiggörande av resultat/ Informationshanteringsplan bör
sändas som separata elektroniska bilagor. Övriga bilagor till ansökan sänds som en enda pdf-fil. Om
det inte är möjligt att använda e-post, kan ansökan lämnas in i pappersform till följande adress:
Statsrådets kansli, PB 23, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, Helsingfors).

OBS! I e-postens ämnesruta (eller på kuvertet) anges projektets diarienummer samt projektets
ansvariga ledares namn och organisation. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden
beaktas inte.

Mer information om bedömningen av projekten, anslagens användningsändamål, de
ansökningshandlingar som ska lämnas in osv. finns i ansökningsanvisningarna på adressen:
http://tietokayttoon.fi/sv/.
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