



	etunimet: Etunimet: 
	arvo tai ammatti: Arvo tai ammatti: 
	syntymäaika: Syntymäaika: 
	pankkiyhteys: Pankkiyhteys: 
	aikataulu: Aikataulu: 
	nimi: Tutkimuksen / hankkeen nimi:
	paikka ja aika: Aika ja paikka: 
	toimisto- ym: 
	 kulut: 

	tutkimusvälineet ja -laitteet: 
	raportointi: 
	muut: 
	liite2: Off
	hyväksytty: Off
	hylätty: Off
	myönnetty: Off
	liite 1: Yes
	liite 5: Yes
	Myönnettäessä: Mikäli apuraha myönnetään, hakija sitoutuu esiintymään Kuopion Seudun Hengityssäätiön järjestämässä luento- tai muussa tilaisuudessa kaksi kertaa veloituksetta.
	Viestintäsuunnitelma: Hakemukseen on liitettävä noin A4 pituinen viestintäsuunnitelma, jossa kuvataan tieteellisten tulosten julkaisusuunnitelma, tutkimustuloksista viestittäminen kansalliselle ja kansainväliselle tiedeyhteisölle, alan ammattilaisille sekä tutkimusaiheen soveltuvuudesta riippuen myös väestölle. Viestintäsuunnitelmassa kuvataan myös tilaisuudet ja tapahtumat, joissa tuloksia on tavoitteena esitellä. Hakija sitoutuu toimittamaan tiedot tieteellisistä artikkeleista, muista julkaisuista ja tapahtumista, joissa tuloksia on esitelty, Kuopion Seudun Hengityssäätiölle.
	Osoite: Osoite: 
	Suosittelijat:: Suosittelijat:
	suosittelija 1 / osoite: Osoite: 
	suosittelija 1 / nimi: 1. Suosittelijan nimi: 
	suosittelija 2 / nimi: 2. Suosittelijan nimi: 
	suosittelija 2 / puhelin: Puhelin: 
	suosittelija 2 / osoite: Osoite: 
	tutkimuksen / hankkeen julkaisutapa: Tutkimuksen / hankkeen julkaisutapa? 
	onko hanke osa suurempaa kokonaisuutta: Onko hanke osa suurempaa kokonaisuutta? 
	suosittelija 1 / puhelin: Puhelin: 
	Kustannus: Haetaan Kuopion Seudun Hengistyssäätiöltä:                                     €Haettu muualta, mistä:                                      €Oma rahoitus:                                       €Kustannukset yhteensä:                                        €
	Summa 4: 
	Summa 1: 
	Summa 3: 
	Mistä: 
	Summa 2: 
	Suku- ja tai työryhmänimi: Sukunimi / työryhmännimi: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Kustannusarvio: Kustannusarvio:
	Lisätietoja: Lisätietoja: 
	Lisätietoja 2: Lisätietoja: 
	vuosi: Tutkimusapurahahakemus:
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	henkilökohtainen apuraha: 
	palkkakustannukset: 
	muut, mitkä: 
	Text10: Kustannuserittely:
	Text16: Suostun, että minulle myönnetty tutkimusapuraha voidaan julkaista säätiön ja säätiöpalvelun nettisivuilla.
	Text17: Tutkimus- tai hankesuunnitelma (enintään 200 sanaa)
	Text18: Tutkimuslupa
	Text19: Suositukset 
	Text20: Kustannusarvio ja -erittely (mikäli eivät ole selvitetty lomakkeella)
	Text21: Viestintäsuunnitelma
	Text22: Lisäliitteet / mitkä:
	liite 3: Off
	liite 6: Off
	liite 8: Off
	liite 7: Off
	liite 9: Off
	liite 10: Off
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	liite 11: Off
	Text29: Lisätiedot: 
	Text13: Henkilökohtainen apuraha:                                     €                    Palkkakustannukset:                                     €Toimisto- ym. kulut:                                     €Tutkimusvälineet ja -laitteet:                                     €Raportointi:                                     €Muut, mitkä:                                     €
	Text14: Allekirjoitukset:
	Allekirjoitus: Allekirjoitus:
	Nimenselvennys: Nimenselvennys 
	liite 4: Yes
	Suostumus: Yes
	Text12: Yhteisöiltä nimenkirjoittamiseen oikeuttujen henkilöiden allekirjoitukset:
	Muut allekirjoitukset: 
	Hylätty: Hylätty
	Hyväksytty: Hyväksytty
	Myönnetty: Myönnetty
	Käsittelijöiden merkinnät: Käsittelijöiden merkinnät:
	Liite: Liitteet:
	puhelin: Puhelin: 
	Text6: 
	suosittelija 1 / Email: Sähköpostiosoite: 
	suosittelija 2 / Email: Sähköpostiosoite: 
	Email: Sähköposti: 
	Email osoite: 
	Text30: 
	Päiväys: Vuosi:
	Kerttu ja Kalle Viikin rahasto: Jos hakemus koskee Kerttu ja Kalle Viikin rahaston apurahaa, laita raksi ruutuun.
	julkaistaan netissä: Off
	Kerttu ja Kalle Viikin Rahastoon kuuluva: Off


