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PROJEKTISUUNNITELMA SAFIR-OHJELMASSA                                                     

Projektisuunnitelmassa on pyrittävä tiiviiseen, selkeään ja konkreettiseen esitystapaan. Hankkeen
englanninkielinen yksityiskohtainen työsuunnitelma on esitettävä liitteenä 2a ja kustannus- ja
rahoituserittely liitteenä 2b. Muita täydentäviä tietoja voi tarvittaessa antaa erillisillä liitteillä.
Monivuotisten, vuoden 2003 SAFIR-ohjelmaan sisältyneiden hankkeiden osalta tulee projekti- ja
rahoitussuunnitelmissa käyttää samoja nimiä ja nimilyhenteitä kuin vuoden 2003 SAFIR-
vuosisuunnitelmassa.

Hakemuksessa tulee noudattaa seuraavaa jäsentelyä:

1. TUTKIMUSAIHE JA SEN PERUSTELUT

1.1 Tausta

Tutkimuksen tekninen tai muu yleinen lähtökohta (ei pitkää historiallista taustaa) ja mahdollisten esisel-
vitysten tulokset suppeasti. Yhteydet aiheeseen liittyvään muuhun toimintaan Suomessa ja ulkomailla,
yht. 10-15 riviä.

1.2 Tavoitteet ja tulokset

Konkreettiset tavoitteet ja tulokset, joihin tutkimuksessa pyritään, yht. 10-15 riviä.

1.3 Tuloksien hyödyntäminen ja sopivuus SAFIR-ohjelmaan

Tutkimustulosten soveltamisalue ja -tapa sekä hyväksikäyttäjät.

Arvio aikavälistä, jonka kuluttua tuloksia voidaan soveltaa.

Miksi hanke sopii SAFIR-ohjelmaan; vertaa hankkeen meriittejä runkosuunnitelman kohdan 2.3.
kriteereihin.   

(lyhyesti, 10-20 riviä)

2. TYÖSUUNNITELMA

� vuotta 2004 koskeva yksityiskohtainen suunnitelma (liite 2a) ja kustannus- ja rahoituserittely (liite
2b). Ks. esimerkkiä http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/safir  Annual Plan 2003 Appendix 1 ja Appendix
2

� yksityiskohtaisen suunnitelman laajuus riippuu soveltuvin osin hankkeen kokonaislaajuudesta (vrt.
SAFIR-hankkeet 2003)

� monivuotisista hankkeista vastaava yksityiskohtainen työsuunnitelma ja kustannuserittely seuraavien
vuosien osalta soveltuvin osin (mainittava ainakin päätehtävät (1., 2., 3., jne) eriteltyinä ja näiden
mukaiset tulokset eli deliverables)

http://www.vtt.fi/pro/tutkimus/safir
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3. KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUSSUUNNITELMA (katso liite 3)

Kustannukset esitetään eriteltynä, esim. seuraavasti:
a) palkkaus (henkilösivukuluineen)

b) yleiskustannukset

c) koneet ja laitteet 

d) tarvikkeet

e) vieraat työt ja palvelut ja osallistumismaksut

f) koti ja ulkomaan matkat

g) muut kustannukset: mainittuihin ryhmiin kuulumattomat välittömät kustannukset. 

Rahoitussuunnitelmassa (liite 3) esitetään yksityiskohtainen selvitys kokonaiskustannusten rahoituk-
sesta rahoituslähteittäin. Tutkimusyksiköiden oma perusrahoitus on myös eriteltävä.

4. PROJEKTIN ORGANISAATIO

Mainitaan projektipäällikkö sekä yhteisprojekteissa päävastuullinen tutkimusyksikkö ja mahdolliset yh-
teistyökumppanit. 

Mainitaan projektipäällikön lisäksi projektin pääasialliset työntekijät, näiden arvioidut kontribuutiot v.
2004 (htkk), muiden työntekijöiden, esim. palkattavan tutkimusharjoittelijan, kontribuutio NN (htkk) ja
eri osakokonaisuuksien vastuuhenkilöt.
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