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KEVÄINEN TERVEHDYS KOORDINAATIOSTA!

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

VUODEN 2000 TUTKIMUSTILAUKSET

Johtoryhmän kokouksessa perjantaina 7.4.2000 voitiin iloisina todeta, että MOBILE2-rahoitus
vuodelle 2000 on saatu menemään läpi lähes johtoryhmän esityksen mukaisesti. Yhden hankkeen
osalta on Tekesin toivomuksesta tehty muutos, eli tutkimuslaitoshanke siirrettiin yrityshankkeeksi, ja
sen käsittely on vielä kesken. Lähes kaikki hankkeet on jo tilattu koordinaation taholta – toivottavasti
tutkimustyössä ei koitunut viivytyksiä päätösten viipymisen vuoksi.

PROJEKTILISTA

Ohessa on uusi MOBILE2-projektilista sekä suomeksi että englanniksi. Tämä tiedote menee
automaattisesti kaikille listalla mainituille henkilöille. Mikäli haluatte muutoksia projektienne
yhteystietoihin, laittakaa pikaisesti palautetta minulle. Tarkistakaa myös englanninkielistä esitettä
varten käännetyn projektilistan tietojen oikeellisuus!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

DRIVING INTO THE FUTURE
 WORLDWIDE HYBRID AND ELECTRIC VEHICLE DEVELOPMENT

IEA HEV ja MOBILE2 järjestävät sähkö-ja hybridiajoneuvoihin keskittyvän seminaarin tiistaina
16.5.2000. Seminaari järjestetään Valkeassa Talossa Haagassa, Helsingissä. Kutsu ja ohjelma tulee
sähköpostilla erikseen. Tervetuloa kuulemaan mitä meillä ja maailmalla tapahtuu!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SEURANTARYHMÄKOKOUS

Kevään seurantaryhmäkokous järjestetään keskiviikkona 17.5.2000 VTT Energiassa, Biologinkuja 5,
Otaniemi Espoo. Kaikista projekteista, myös nyt alkaneista uusista projekteista tulee olla edustaja
paikalla ja seurantaryhmäraportti johtoryhmän käytössä. Laitan alustavaa aikatalulua, tarkemmat
ohjeet ja kaavakkeet ensi viikolla. Mikäli teillä on aikataulutoivomuksia projektinne esittelyajasta
ilmoittakaa minulle pikimmiten!
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!!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!!

MOBILE2-RAHOITUS

Viime vuoden rahoituksen loppulaskuja odotetaan koordinaatiossa pikaisesti!

Täytättehän Tekes-kaavakkeet huolella ja varmasti Tekesin ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti.
Olettehan myös tutustuneet niihin jotta tiedätte rahoituksen perusteista? Netistä löytyy lisätietoa, ja
epäselvissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä Tekesiin.

Olkaa tarkkoina kustannusten raportoinnissa (päivämäärät, kustannusarvion jako), koska Tekes on
alkanut kiinnittää niihin entistä tarkemmin huomiota. Projektin vastuullinen johtaja allekirjoituksellaan
vakuuttaa että kustannukset ovat todellisia ja oikein perustein syntyneitä, joten niitä ei voi myöhemmin
mielivaltaisesti muutella.

Myönnetyn MOBILE2 –rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että kustannuksia on kertynyt vähintään
johtoryhmän hyväksymässä budjetissa mainittu summa. Jos hankkeeseen tulee oleellisia muutoksia tai
viivästyksiä kannattaa heti ottaa yhteyttä koordinaatioon budjettimuutoksen hyväksymistä varten.

Osalla hankkeista MOBILE2-rahoitus saattaa olla muuta kuin Tekes-rahaa, ja tämä voi hankaloittaa
kaavakkeen täyttöä. Suosittelen, että kohdassa ”3. Rahoitussuunnitelman toteutuminen” korvaatte
”Tekesin rahoitus” kohdan ”MOBILE2-rahoitus”merkinnällä, ja laitatte siihen myöntökirjeessä
mainitun summan kokonaisuudessaan. Näin teidän ei tarvitse tietää eikä välittää siitä mistä raha on
tullut, ja me huolehdimme sitten MOBILE2-rahan jakamisesta eri lähteistä hankkeille, ja teemme
Tekesiin selvityksen rahan käytöstä.

Ja vielä virallisemmin: Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy, puh 09 - 456 5441 e-mail
liisa.pyy@vtt.fi. Laskutusta varten tarvitaan kaikilta projekteilta Tekesin lomakkeelle 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.

!!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!! HUOM!!!!!! TÄRKEÄÄ!!!!!

JOHTORYHMÄN KOKOONTUMINEN

MOBILE2-johtoryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 29.5.2000 klo 9.00, ja jää sitten
kesätauolle. Kesän jälkeen ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 29.8.2000.
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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,

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


