Lomakkeen esikatselu

Tulevaisuuden tekijät 2021 - 1. hakukierros
Hakukierros on avoinna: 15.02.2021 - 31.05.2021
Tämä lomakkeen esikatseluversio on luotu: 03:15 13.04.2021
HUOM! Tämän lomakkeen esikatselu on tarkoitettu vain antamaan sinulle yleiskatsauksen
kysymyksistä, jotka esitämme hakijoille.
Sinun ei tule tulostaa ja lähettää meille tätä lomaketta. Hyväksymme vain hakemuksia, jotka
on täytetty ja lähetetty meille sähköisesti hakijaportaalin kautta .
Pidätämme myös oikeuden muuttaa lomakkeen kysymyksiä hakuaikana, joten emme voi taata,
että lomake jonka tulet täyttämään on täysin identtinen tämän esikatseluversion kanssa.

Vaihe 1/8 Description of research opening
Hankkeen nimi (Pakollinen)

Lyhyt kuvaus hankkeesta (Pakollinen)
Merkkien määrä: 0 enimmäismäärästä 300

Max. 1-2 lausetta

Hankkeen kesto (Pakollinen)

Loppumispäivämäärä

Vastuuhenkilön etunimi

Vastuuhenkilön sukunimi
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Vastuuhenkilön sähköpostiosoite

Vaihe 2/8 Main target and necessity of the research opening
Mikä on hankkeen tärkein tavoite? (Pakollinen)
Kuvaile tavoiteltua lopputulosta ja sen vaikutusta laajemmin

Mihin tärkeään tarpeeseen tai haasteeseen tämä hanke vastaa? (Pakollinen)

Vaihe 3/8 Implementation
Mitä aiotte saavuttaa? (Pakollinen)
Kuvaile tärkeimmät askeleet, joiden avulla saavutatte tavoitteenne.

Vaihe 4/8 Co-operation and networking
Onko hankkeessa mukana yrityskumppaneita? (Pakollinen)
Kyllä
Ei
Alla oleva kysymys voidaan täyttää vain tietyissä olosuhteissa riippuen siitä, mitä vastasit
kysymykseen: "Onko hankkeessa mukana yrityskumppaneita?"
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Jos vastasit kyllä, kerro mitkä yritykset ovat mukana

Haluaisitko säätiöltä fasilitointia uusien yrityskumppaneiden löytämiseksi
tutkimusprojektiisi? (Pakollinen)
Kyllä
Ei

Onko hankkeessa mukana muita yhteistyötahoja? Mikä on heidän roolinsa? (Pakollinen)

Vaihe 5/8 Societal and international importance
Miksi tämä hanke on tärkeä suomalaiselle yhteiskunnalle tai teknologiateollisuudelle?
(Pakollinen)

Mikä tekee tästä hankkeesta ainutlaatuisen? (Pakollinen)

Vaihe 6/8 Interaction
Kuvaile miten tämä hanke lisää vuorovaikutusta erilaisten ihmisten välillä. Miten
viestitte hankkeesta? (Pakollinen)
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Vaihe 7/8 Budget
Haettu summa (Pakollinen)

Specify self-financing and other possible financiers
In euros
Self financing
Other financing
Yhteensä:

Description of self-financing and other possible financiers

Expenses (Pakollinen)
In euros
Salary costs
Employer’s contributions cost
General cost
Purchase of equipment and materials
Travel cost
Purchased services
Yhteensä:

Possible comments to the budget

Vaihe 8/8 Liitteet
Liitä koko hakemus.
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Liitä hakemuksesi (eli se minkä olet jo vastannut edellisssä kysymyksissä - ei muuta) PDFmuodossa. Liitteessä voi olla kuvia tai kuvaajia.
Raahaa-ja-pudota tai napsauta lisätäksesi tiedoston.

Yleistajuinen esittely
Raahaa-ja-pudota tai napsauta lisätäksesi tiedoston.

Viestintäsuunnitelma
Raahaa-ja-pudota tai napsauta lisätäksesi tiedoston.
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