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Jätetty

APURAHAHAKEMUS
Hakijan tiedot

Sukunimi

Etunimet

Koulutus (ei lyhenteenä)

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero- ja toimipaikka

Sähköposti

Pankki ja tilinumero

/

201

HETU

Tutkimusta
koskevat
tiedot

Tutkimuksen nimi (työnimi)

OTI:lta
haettavan
apurahan
määrä

Henkilökohtainen apuraha €

Materiaali- ja laitekulut €

Henkilökohtainen matka-apuraha €

Haettava apuraha yhteensä €

Muut vireillä
olevat
apuraha-hakemukset

Hakijan muut vireillä olevat apurahahakemukset

Muu saatu tai
haettu rahoitus

Muut rahoituslähteet

Seuraukset ja
toimenpiteet,
mikäli kaikkea haettua
rahoitusta ei
saada
Aikaisemmat
saadut
apurahat

Seuraukset ja toimenpiteet, mikäli kaikkea haettua rahoitusta ei saada:

Tutkimusaineisto

Rahoittaja

Rahoittaja

Hakuajan päättymispvä

Käyttötarkoitus

Haettu summa €

Ajankohta

Käyttötarkoitus

Summa €

Saadut apurahat kolmelta viime vuodelta
Vuosi

Apurahan antaja

Käyttötarkoitus

€
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Tutkimussuunnitelman
tiivistelmä

Tieto apurahahausta

Hakemuksen
liitteet
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Tiivistelmän lisäksi liitteenä tulee olla erillinen tutkimussuunnitelma, joka sisältää seuraava kohdat:
• Tutkimuksen tausta ja tavoitteet
• Liittymäkohdat muuhun tutkimukseen
• Työn tämänhetkinen vaihe
• Materiaali ja menetelmät (lyhyesti ja yleistajuisesti)
• Arvio tulosten merkityksestä ja soveltamismahdollisuuksista
• Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma pääpiirteissään (eri rahoittajien osuudet)
• Aikataulu, raportointi, julkaisusuunnitelma

Mistä tieto apurahahausta saatiin:
Internet
Oppilaitos / professori
Lehti-ilmoitus
Liikennevakuutuskeskus / OTI
Sähköposti
Muu, mikä:
Tutkimussuunnitelma
Tutkimusaiheeseen liittyvät referenssit
Muut liitteet:

OHJEET APURAHAN SAAJALLE
o

Apurahan saajan tulee antaa kirjallinen selvitys apurahan käytöstä Onnettomuustietoinstituutille (OTI)
vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Lisäksi saajan tulee tutkimuksen valmistuttua toimittaa
tutkimusraportti tms. OTI:lle.

o

Apurahojen käsittelyn aikana muualta saadusta rahoituksesta tulee ilmoittaa välittömästi OTI:lle.

o

Apurahan saajan tulee ilmoittaa saadut apurahat veroilmoituksessaan. OTI tekee verosäännösten
edellyttämän tarkkailuilmoituksen maksamistaan apurahoista veroviranomaisille.

SITOUMUS
Vakuutan hakemuksessa esitettyjen tietojen olevan oikeita.
Hyväksyn ja sitoudun noudattamaan edellä esitettyjä ohjeita.
Hyväksyn, että yhteystietoni säilytetään siihen asti, kunnes valinta on tehty. Valituksi tulleiden hakijoiden
henkilötietojen
erikseen hyväksymiskirjeellä.
Paikka ja aika käsittelystä ilmoitetaan
Allekirjoitus
Paikka ja aika

Allekirjoitus_______________________________________

