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TERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

Tässä tiedotteessa on tärkeää asiaa liittyen mm. MOBILE2- rahoitukseen. Luethan huolella!

VUODEN 2001 TUTKIMUSTILAUKSET

Johtoryhmän kokouksessa tiistaina 13.2.2001 voitiin todeta, että MOBILE2-rahoitus vuodelle 2001
on saatu menemään läpi johtoryhmän esityksen mukaisesti. Hankkeet tilataan koordinaation taholta
lähiviikkoina.

RAPORTOINTI

Vuosikirja 2000 on ilmestynyt ja artikkelit on tulostettavissa MOBILE2- nettisivuilta. Vuosikirjoja
postitetaan projekteille lähiviikkoina. Lisää vuosikirjoja on tarvittaessa saatavana koordinaatiosta

ESITE

MOBILE2- englanninkielinen esite on valmistunut. Esitettä postitetaan vuosikirjojen postituksen
yhteydessä projekteille. Lisää esitteitä on saatavana koordinaatiosta.

PROJEKTILISTA

Uusi MOBILE2-projektilista sekä suomeksi että englanniksi on ilmestynyt päivitettynä nettisivuille.
Tämä tiedote menee automaattisesti kaikille listalla mainituille henkilöille. Mikäli haluatte
muutoksia projektienne yhteystietoihin, laittakaa pikaisesti palautetta koordinaatiolle.

SEURANTARYHMÄKOKOUS

Kevään seurantaryhmäkokous järjestetään joko viikolla 19 (to-pe) tai 20 (ma-ti). Projektipäälliköt
varautukoot silloin esittelemään hankkeitaan.

VUODEN 2000 RAHAN KÄYTTÖ ALKUVUONNA 2001

Vuodelle 2000 myönnettyä rahaa voidaan käyttää projekteille 31.3.2001 asti.
Vuodelle 2000 myönnetyn rahan loppulaskun on oltava VTT:llä viimeistään 15.4.2001.
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Muuta kuin Tekes- rahoitusta saavat hankkeet voivat käyttää uutta MOBILE2-laskun liitettä, joka
löytyy MOBILE2:n nettisivuilta (ks. alasivu �Ohjeet�.)

Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy, puh 09 - 456 5441 e-mail liisa.pyy@vtt.fi.

Laskutusta varten tarvitaan kaikilta projekteilta Tekesin lomakkeelle tai MOBILE2-laskun
liitteelle tehty, allekirjoitettu erittely projektin kuluista asianmukaisine 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.

JOHTORYHMÄN KOKOONTUMINEN

MOBILE2-johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran keskiviikkona 18.4.2000 klo 14.00

KOORDINAATIORAHAA

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.

Terveisin,

Juhani Laurikko Anu Jäntti
MOBILE2-ohjelmajohtaja vs.koordinaattori
puh. (09)  456 5463 puh (09) 456 5754
GSM 0400 706986

e-mail  ene.mobile@vtt.fi

PS  Sari on Brasiliassa sambaamassa, joten häntä ei nyt kannata tavoitella�


