Förhandsgranskning av formulär

November / Vetenskaplig forskning år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.11.2021 - 30.11.2021
Denna förhandsgranskning har skapats: 18:51 29.11.2021
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/5 Grunduppgifter
Jag/vi har bekantat mig /oss med Kulturfondens kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Läs våra allmänna anvisningar för novemberansökan här.
Bekanta dig också med de anvisningar som gäller specifikt projektbidrag för samfund.
Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Vi ansöker om (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 200
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Ange ändamål för det sökta bidraget med en kort och koncis formulering (högst 200 tecken). I
texten ska framgå vad som görs, för vem, var och när. Texten används både under beredningen
och i förteckningar över beviljade understöd.
Frågans hjälptext:
Forskningsprojekt om ungdomsspråk vid Helsingfors universitet
Forskning om läkemedelsrespons vid Åbo Akademi

Ansökt summa (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Verksamhetssektor (Obligatorisk)
Välj det verksamhetsområde som närmast motsvarar ansökans innehåll. Välj stegvis området
för din ansökan. Precisera därefter enligt de underområden som visas. Spara slutligen ditt val.

Forskning
Samhällsvetenskap och ekonomi
• Samhällsvetenskap och ekonomi
Humaniora
• Humaniora
Pedagogik
• Pedagogik
Naturvetenskap
• Medicin, biomedicin, veterinärmedicin
• Fysik
• Biologi
• Kemi
• Övriga naturvetenskaper

Som sökande representerar ni (Obligatorisk)
Valmöjligheter: Privatpersoner, Arbetsgrupper, Föreningar, Företag, Kultur- och
utbildningsinstitutioner, Kommuner och samkommuner, Fonder och stiftelser, Övriga samfund
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Målgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Barn och ungdomar, Vuxna, Alla, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Språkgrupp (Obligatorisk)
Ansökan berör huvudsakligen:
Valmöjligheter: Svenskspråkiga, Både svensk- och finskspråkiga, Finskspråkiga, Annat, Oklart,
ansökan omfattar flera projekt

Område (Obligatorisk)
Verksamheten sker huvudsakligen inom:
Valmöjligheter: Huvudstadsregionen, Nyland, Åboland, Åland, Österbotten, Hela Svenskfinland,
Övriga Finland, Annat, Oklart, ansökan omfattar flera projekt

Sekundär e-postadress (Obligatorisk)
Ange en sekundär adress som vi kan använda för att kontakta organisationen ifall den adress som
finns i användarkontots profil slutar fungera.

Steg 2/5 Plan
Var genomförs forskningen? (Obligatorisk)
Nämn universitetet, högskolan eller forskningsinstitutet som är huvudman för projektet.

Forskningsplanen i korthet (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 3000

Forskningsplanen tillsammans med budgeten är den viktigaste informationen vid bedömningen av
ansökan. Beskriv planen kortfattat och tydligt här. Bifoga den fullständiga forskningsplanen i
punkt 4.

Förväntade resultat på kort och lång sikt (Obligatorisk)
Beskriv de förväntade resultaten och berätta också varför denna forskning är viktig och vilken ny
kunskap den är tänkt att bidra med.
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Hur utvärderas forskningens effekter? (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

Beskriv hur ni utvärderar effekten av ert forskningsarbete.

Hur tas resultaten och erfarenheterna tillvara efter att forskningsprojektet är avslutat?
(Obligatorisk)

Antal tecken: 0 av max 3000

Projekttid (Obligatorisk)
Startdatum

Slutdatum

Beskriv kort forskningsprojektets delmoment (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 3000

Vilka är forskningsprojektets konkreta åtgärder för att uppnå målen och när genomförs dessa
åtgärder?

Plats (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Samarbetspartner(s) (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000
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Forskningens anknytning till det svenska i Finland (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 2000

Bidrag för forskning i humaniora, samhällsvetenskaper och pedagogik förutsätter att själva
forskningen har relevans för det svenska i Finland.
I fråga om naturvetenskaper och medicin gäller respektive specialfonds villkor.

Beaktar du/ni hållbarhetsfrågor i planeringen och genomförandet av forskningen? Om
ja, ge några exempel.
Antal tecken: 0 av max 3000

Kulturfonden strävar till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet med utgångspunkt i
Agenda 2030 i alla sina uppdrag, och önskar att våra bidragsmottagare vill göra detsamma.
Ekonomisk hållbarhet kan vara t.ex. välplanerad användning av ekonomiska resurser. Social
hållbarhet innebär bland annat rimlig och jämlik arbetsbelastning inom verksamheten/projektet,
tillgänglighet och främjandet av en god arbetsgemenskap. Iakttagande av miljömässig hållbarhet
kan innebära att man i sin verksamhet/sitt projekt strävar efter att göra val med låg
miljöpåverkan vad gäller t.ex. resande, material och annan resursanvändning.
Svaren påverkar inte bedömningen av ansökan. Läs mer om varför vi ändå ställer den här frågan.

Steg 3/5 Budget
Utgifter (Obligatorisk)
Totala utgifter

Söks av Kulturfonden

Lönekostnader och arvoden
Teknik, material, utrustning och olika tillbehör
Information, marknadsföring
Utrymmeskostnader och hyror
Rese- och transportkostnader
Övriga kostnader
Totalt:
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Inkomster (Obligatorisk)
i euro
Ansöks från Svenska kulturfonden med denna
ansökan
Egen andel
Biljetter, avgifter, försäljningsintäkter o.dyl
Bidrag från övriga fonder och stiftelser
Bidrag från stat och kommun
Annan finansiering, sponsorer
Totalt:

Kommentarer till budgeten

Steg 4/5 Bilagor
Forskningsplan (Obligatorisk)
Ladda upp filer i PDF-formatet. Max antal filer är 5 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Forskningsledarens CV och referenser (Obligatorisk)
Ladda upp filer i PDF-formatet. Max antal filer är 10 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Detaljerad budget
Ladda upp filer i PDF-formatet. Max antal filer är 2 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Eventuella övriga bilagor relaterade till forskningsprojektet
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Ladda upp filer i PDF-formatet. Max antal filer är 5 st.
Dra-och-släpp eller klicka för att lägga till en fil.

Länkar till webbsidor/motsvarande där mera information om forskningsprojektet finns
tillgängligt
Antal tecken: 0 av max 300

Du/ni kan också referera till webbsidor. Länka inte direkt till material i molntjänster som Dropbox
eller Google Drive, ladda upp materialet istället.

Sökandes publikationer (Obligatorisk)
Vetenskapliga artiklar som publicerats i tidskrifter eller som för tillfället är i tryck (inga abstrakt
eller manuskript). Välj max tio publikationer.
Exakt citat
Tidningens/tidskriftens Författarens/författarnas
(t.ex. volym,
Impactfaktor Publikationsrubrik
namn
namn
år,
sidnummer)

Lägg till en ny rad Infoga data från excel

Steg 5/5 Datalagret för forskningsinformation
Projektnamn (Obligatorisk)
Observera att det projektnamn du anger här kommer att publiceras i samma form på Datalagrets
webbplats

Projektbeskrivning för Datalagret för forskningsinformations webbplats (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 1500

Ifall ert forskningsprojekt beviljas bidrag kommer denna beskrivning att publiceras på Datalagret
för forskningsinformations webbplats.

Är forskningen ett internationellt samarbete? (Obligatorisk)
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Ingår det något internationellt samarbete i forskningsprojektet, som till exempel en
sampublikation med en internationell organisation?
Ja
Nej
Vet inte

Är forskningen ett företagssamarbete? (Obligatorisk)
Samarbetar ni med något företag som också beviljats finansiering för forskningsprojektet?
Ja
Nej
Vet inte

Startdatum för forskningsarbetet (Obligatorisk)
När inleds den del av forskningsarbetet som denna ansökan gäller?

Vetenskapsgren enligt Statistikcentralens klassificering (Obligatorisk)
Vänligen ange den vetenskapsgren under vilken ditt/ert forskningsarbete faller enligt den
klassificering som används av statistikcentralen.
Valmöjligheter: Matematik, Statistik, Data- och informationsvetenskap, Fysik, Rymdvetenskap
och astronomi, Kemi, Geografi och miljövetenskaper, Geovetenskaper, Miljövetenskap,
Biovetenskaper, Ekologi, evolutionsbiologi, Biokemi, cell- och molekylärbiologi, Växtbiologi,
mikrobiologi, virologi, Genetik, utvecklingsbiologi, fysiologi, Övrig naturvetenskap, Arkitektur,
Byggnads- och samhällsteknik, El-, automations- och telekommunikationsteknik, elektronik,
Maskin- och produktionsteknik, Teknisk kemi, kemisk processteknik, Materialteknik, Medicinsk
teknik, Miljöteknik, Miljöbioteknologi, Industriell bioteknologi, Nanoteknologi, Övrig teknik och
teknologi, Basmedicin, Biomedicinska vetenskaper, Neurovetenskaper, Klinisk medicin,
Allmänmedicin, inre medicin och annan klinisk medicin, Cancersjukdomar, Kvinno- och
barnsjukdomar, Neurologi och psykiatri, Öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, Kirurgi,
anestesiologi, intensivvård, radiologi, Odontologi, Hälsovetenskaper, Hälsovetenskap,
Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa, Gymnastik- och idrottsvetenskap, Vårdvetenskap,
Farmaci, Medicinsk bioteknologi, Rättsmedicin och övrig medicinsk vetenskap,
Jordbruksvetenskap och skogsvetenskap, Jordbruksvetenskap, Skogsvetenskap, Djursvetenskap,
mjölkproduktlära, Veterinärvetenskap, Jordbruksbioteknologi, Övriga jordbruksvetenskaper,
Nationalekonomi, Företagsekonomi, Juridik, Socialvetenskaper, Sociologi, Social- och
samhällspolitik, Psykologi, Pedagogik, Statsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap,
Socialgeografi och ekonomisk geografi, Övriga samhällsvetenskaper, Filosofi, Språk och
litteratur, Språkvetenskaper, Litteraturforskning, Konstforskning, Teater, dans, musik, övrig
scenkonst, Bildkonst och formgivning, Teologi, Historia och arkeologi, Övriga humanistiska
vetenskaper, Övriga

ORCID-id för kontaktpersonen
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ORCID provides a persistent digital identifier that distinguishes you from every other researcher
and, through integration in key research workflows such as manuscript and grant submission,
supports automated linkages between you and your professional activities ensuring that your
work is recognized. For more information, please see ORCID.org.
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