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KOORDINAATIO TIEDOTTAA:

Takana on kiireinen MOBILE2-syksy, ja joulun odotuskin on jo alkanut. Loppuvuonna täytyisi
kuitenkin vielä jaksaa huolehtia vuodenvaihteeseen liittyvistä MOBILE2-velvoitteista jouluostosten
lomassa! Tässä onkin tuhti tietopaketti jossa on mm. kaikki projekteja koskevat toimenpiteet ja niiden
päivämäärät.

LASKUTUS JA RAPORTOINTI

Vuodelle 1999 myönnetty MOBILE-raha on laskutettavissa VTT:ltä ainoastaan toteutuneita
kustannuksia vastaan, eli ENNAKKOJA EI MAKSETA.

HUOM!!!!

Viimeinen 10-20% myönnetystä rahoituksesta maksetaan ainoastaan ko. kauden ”loppuraporttia”
vastaan, eli vuoden 1999 vuosiraporttia vastaan monivuotisilla hankkeilla, tai loppuraporttia
vastaan vuoden vaihteessa päättyvillä hankkeilla.

VUOSIRAPORTTI 1999

Tutkimuslaitosprojektien tulee toimittaa koordinaatiolle raportti vuoden 1999 toiminnastaan
15.1.2000 mennessä. HUOM! Raporttia toimitetaan kopioituna 20 kpl sekä yksi alkuperäinen,
irtolehtiversio mahdollista myöhempää kopiointitarvetta varten – sähköposti liitteineen ei ikävä kyllä
tässä tapauksessa käy. Huomatkaa, että vuosiraportti on julkinen. Kattavan raportointiohjeen
edelleen puuttuessa (koordinaation työkiireiden vuoksi) toimitetaan vuosiraportista erilliset ohjeet
pikapuoliin.

Mikäli hanke on jo päättynyt tai päättymässä vuoden 1999 lopulla ei vuosiraporttia luonnollisesti
tarvitse tehdä, vaan loppuraportti 15.1.2000 mennessä riittää.

Yrityshankkeilta koordinaatio toivoo myös saavansa tammikuun puolivälissä lyhyen raportin hank-
keiden edistymisestä, vaikka Tekesin rahoituspäätös ei sitä välttämättä tällä aikataululla edellyt-
täisikään. Lyhyt raportti olisi kuitenkin koordinaatiolle avuksi tutkimuskokonaisuuden raportoinnissa.

LASKUTUSAIKATAULU

Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy, puh 09 - 456 5441. Laskutusta varten tarvitaan kaikilta
projekteilta Tekesin lomakkeelle tehty, allekirjoitettu erittely projektin kuluista asianmukai-
sine liitteineen (ohjeet projektin tilauskirjeessä sekä Tekesin nettivuilla www.tekes.fi).
Epäselvyydet ja puutteet laskuissa voivat hankaloittaa MOBILE2-rahoituksen myöntämistä jatkossa,
joten varmistattehan että laskut ovat asianmukaisesti tehty.
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Jotta laskunne ehtii vielä vuoden 1999 laskutukseen, sen tulee olla VTT:llä viimeistään 15.12.1999.
Jos projekti on myöhässä alunperin suunnitellusta tai kaikkea vuodelle 1999 myönnettyä rahoitusta ole
muusta syystä ehditty käyttää (tai vuosiraportti valmistuu vasta tammikuussa), vuoden 1999 rahaa voi
käyttää vielä alkuvuonna 2000 alla olevien ohjeiden mukaan.

VUODEN 1999 RAHAN KÄYTTÖ ALKUVUONNA 2000

Vuodelle 1999 myönnettyä rahaa voidaan käyttää projekteille 31.3.2000 asti. Vuodelle 1999 myön-
netyn rahan loppulaskun on oltava VTT:llä  viimeistään 15.4.2000.

ESIHAKU 2000

Esihakuun tuli kaikkiaan 36 hanke-ehdotusta, joista 21 oli uusia hankke-ideoita koskevia, ja 15 jatko-
hankkeita. Esihakemukset käsitellään johtoryhmän kokouksessa tiistaina 7.12.1999 klo 13 alkaen.
Toiselle kierrokselle päässeiden hankkeiden yhteyshenkilöille ilmoitetaan mahdollisimman pian
jatkoon pääsystä. Lopullisten, Tekes-lomakkeelle tehtyjen, asianmukaisesti allekirjoitettujen
hakemusten dead-line on 17.12.1999, joten varautukaa mahdolliseen nopeaan toimintaan!

YRITYSHANKKEET

Yrityshanke-ehdotukset voi toimittaa ilman määräaikaa Tekesiin. Koordinaatio toivoo kuitenkin
saavansa kopiot hakemuksista, jotta ne voidaan ottaa huomioon tutkimussuunnitelmaa laadittaessa ja
tarvittaessa antaa lausuntoja Tekesille rahoituspäätöksen tueksi.

SEURANTARYHMÄKOKOUS

Ensimmäinen MOBILE2-seurantaryhmäkokous pidettiin keskiviikkona 3.11.1999 VTT Energiassa
Otaniemessä. Kaikki käynnissä olleet hankkeet esiteltiin kokouksessa. Pääosin hankkeet ovat edenneet
oikein hyvin, huomioon ottaen myöhäiset rahoituspäätökset. Kitokset kokoukseen osallistujille!

VUOSISEMINAARI

Syksyn vuosiseminaari pidettiin torstaina 4.11.1999 Valkeassa Talossa Haagassa yhteistyössä
ProMOTOR-ohjelman kanssa. Edellisten vuosien tapaan seminaarin yhteyteen järjestettiin näyttely, ja
tällä kertaa suuri osa näytteilleasettajista oli MOBILE2een osallistuvia tutkimustahoja. Päivän mittaan
seminaarissa kävi 131 henkilöä. MOBILE2 –väkeä oli parhaimmillaan yli 80 henkilöä paikalla
yhtaikaa. Kiitokset kaikille näytteilleasettajille, esiintyjille ja osallistujille!
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KOORDINAATIORAHAA

Tämän vuoden lopulla käynnistyi koordinaatiorahalla mikrosimulointimalleihin liittyvä esiselvitys
TKK:lla (hankenumero M2K9921).

Koordinaatiorahaa on edelleen mahdollista saada johtoryhmän päätöksellä, eikä sen hakemiseen ole
mitään määräaikoja. Raha on tarkoitettu pieniin esiselvitystyyppisiin hankkeisiin. Vapaamuotoinen
anomus perusteluineen tulee toimittaa koordinaatiolle viimeistään viikkoa ennen seuraavaa johto-
ryhmän kokousta jotta asia voidaan ottaa käsittelyyn ko. kokouksessa..

ESITE

MOBILE2-esite (suomenkielinen)  on valmistunut ja englanninkielinen esite on tekeillä. Esitteen
väliin kopioidaan kulloinkin voimassa oleva projektilista. Englanninkielistä projektilistaa varten
hankkeiden vastuuhenkilöiden tulee toimittaa koordinaatiolle hankkeen ja vastuuorganisaation
englanninkielinen nimi vuoden loppuun mennessä. Listalla on myös hankkeiden kontaktihenkilöiden
sähköpostiosoitteet - huolehdittehan että listalla on oikeat osoitteet, eli kaikki tarpeelliset henkilöt
ovat mukana mutta ei muita.

Esitettä oli jaossa seminaarissa. Mikäli tarvitsette esitettä useampia kappaleita niitä saa koordi-
naatiosta.

TIEDOTUSTOIMINTA

MOBILE2-tiedotteet ja pääosin muukin MOBILE2-posti toimitetaan ainoastaan sähköisessä muodossa.
Ilmoitattehan koordinaatiolle haluamistanne mahdollisista muutoksista jakelulistaan.

EU:N ENERGIA-OHJELMASSA YLIMÄÄRÄINEN HAKU VALMISTEILLA

EU:n 5. PO:n ENERGIA-tutkimusohjelmassa valmistellaan alustavan tiedon mukaan ylimääräistä
hakua keväälle 2000. Lisätietoja saa aikanaan osoitteesta www.tekes.fi/eu/ tai Tekesistä Heikki
Kotilalta ja Robin Gustafssonilta. EU-hakemuksen tekeminen vaatii aikaa, joten suunnittelu kannattaa
aloittaa ajoissa! Alustavan tiedon mukaan helmikuussa avattava ja toukokuun alussa sulkeutuva haku
kohdentuu mm. seuraaville, mobilelaisia mahdollisesti kiinnostaville aihealueille:

5.2. Development and demonstration, including for decentralised generation, of the
main new and renewable energy sources, in particular, biomass, wind and solar
technologies, and of fuel cells.

5.2.1. …  5.2.4.
5.2.5. Other renewable energies
5.2.6. Efficient, reliable and cost effective fuel cell systems
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5.3. Integration of new and renewable energy sources into energy systems.

5.3.1 Integrating renewable energy sources into the grid and stand alone systems.
5.3.2 Hybrid systems.
5.3.3 Improving the acceptability of renewables.

5.4. Cost effective environmental abatement technologies for power production.

5.4.1. Reduction of local and global environment degrading emissions (limited to CO2
capture and sequestration).

6.1. Technologies for the rational and efficient end use of energy.

6.1.3. …
6.1.4. Transport combustion optimisation with cleaner hydrocarbon and alternative transport

fuels (limited to the production of alternative fuels for fuel cells including hydrogen).
6.1.5 Hybrid and electric drivelines, and energy storage and conversion devices, (including

on-board hydrogen production and storage).
6.1.6. Proving innovative public and private transport means (limited to fuel cell driven

vehicles and associated fuelling infrastructure).

6.3. Technologies for the storage of energy on both macro and micro scale.

6.3.1. Optimising power quality, by means of energy storage, for stand-alone renewable and
hybrid systems and for transport (limited to renewable systems).

6.5. Improving the efficiency of new and renewable energy sources.

6.5.1. … 6.5.3.
6.5.4. Other renewable energy sources

WWW.MOBILE.VTT.FI

MOBILE2-nettisivuja päivitetään aina kun uutta ilmoitettavaa tulee. Mielenkiintoista luettavaa löytyy
myös osoitteesta www.promotor.vtt.fi. Tämä tiedote on myös luettavissa MOBILE2n nettisvuilta.

Terveisin,

Sari Mäkelä
MOBILE2-koordinaattori
puh. 09-456 5762
GSM 040-530 1698
e-mail sari.makela@vtt.fi


