4. Reglemente för Fonden för teknisk undervisning och forskning
4.1 Bakgrund
Fonden för teknisk undervisning och forskning (1.8) överläts till Stiftelsen
Arcada medelst en stiftelsefusion, som registrerades vid stiftelseregistret den
30 juni 2008.

4.2 Ursprungligt kapital
Fondens ursprungliga kapital vid överlåtelsen till Stiftelsen Arcada 30.6.2008
var 11,530,928.06 euro.
Fonden utgjorde 35,15% av de av Stiftelsen Arcada förvaltade fonderna per
31.12.2008.
4.3 Ändamål
Fondens ändamål är att stöda den tekniska utbildning som upprätthålls av
Stiftelsen Arcada samt den tekniska utvecklingen och forskningen i Finland,
särskilt inom området tillämpad teknik, till fromma för landets tekniska och
industriella framåtskridande. Ändamålet förverkligas genom utdelandet av
understöd, stipendier, och penningpris, genom att publicera förtjänstfulla
forskningsresultat, samt genom andra stödåtgärder.
Den övergripande målsättningen är att bidra till att utveckla en sådan
forskningsmiljö vid Arcada som också involverar studenterna.

4.4 Utdelningsutskott
Användningen av de till utdelning avsatta medlen bestäms av ett utskott
bestående av fem (5) medlemmar. Då en vakans uppstår kompletteras utskottet
av Stiftelsen Arcadas styrelse på förslag av utskottet. Utskottets medlemmar
väljs för en mandatperiod om två år. Utskottsmedlem kan återväljas. Av
utskottets medlemmar skall en representera Stiftelsen Arcada, en företräda den
högsta andliga odlingen i landet på teknikens område, samt två företräda
landets näringsliv.
Utskottet väljer inom sig ordförande och viceordförande och sammanträder på
kallelse av ordföranden. Kallelsen skall utfärdas minst sju dagar före mötet.
Utskottet är beslutfört då minst tre medlemmar är närvarande. Beslut kan fattas
med enkel majoritet.
Utskottet avger årligen en rapport om medelsanvändningen till styrelsen.

4.5 Utdelning av medel
Ansökan

Medel lediganslås årligen på Arcadas webbsida att sökas före utgången av
mars månad. Vid behov kan nya medel även lediganslås att sökas inom en
senare angiven tidpunkt under året. Ansökningarna skall göras på den
webbaserade ansökningsblankett som finns att tillgå på Arcadas web-sida.
Ansökningarna skall innehålla:
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en beskrivning av de konkreta mål som forskningsprojektet förväntas leda
till
en vision av projektets betydelse
en redogörelse för hur Arcadas studenter involveras i projektet
vid samarbetsprojekt en beskrivning av de medverkande parternas
ansvars- och arbetsfördelning
kostnadskalkyl
en bedömning av projektets risker och möjligheter

Forskningsprojekten skall motiveras ur ett applikations- eller
behovsperspektiv. Projekt som tidigare beviljats medel bör redovisa för hittills
uppnådda resultat. Medlen kan också användas för att avlöna
forskningspersonal. Investeringar kan i mindre utsträckning finansieras ifall de
är nödvändiga för projektet.
Meddelande om beviljade medel
Beslut om beviljade medel meddelas på Arcadas webbplats inom april
månad. För det fall att ett ytterligare ansökningsförfarande ordnas under året,
meddelas separat tid inom vilket meddelande om beviljade medel ges.
Utdelningstidpunkt
Stipendiet utdelas årligen i april. För det fall att ett ytterligare
ansökningsförfarande ordnas under året, meddelas utdelningstidpunkten
separat.
Redovisning
Mottagare av medel skall inkomma med en redovisning över användningen
av medlen till utskottet före utgången av decembermånad året efter
beviljandet av medlen (om inte annat beslutis i samband med utdelningen)
eller då projektet är slutfört eller de beviljade medlen använts.
4.6 Ändring av reglemente
Detta reglemente kan ändras av Stiftelsen Arcadas styrelse efter att ha
inhämtat utlåtande av utskottet.
4.7 Upplösning
Skulle fondens ändamål inte längre kunna förverkligas, skall fonden upplösas
och fondens kvarvarande medel sammanslås med annan fond med likartade
ändamål inom Stiftelsen Arcada. Vid en eventuell upplösning av Stiftelsen
Arcada skall fondens behållna medel tillfalla en sådan finländsk svenskspråkig
institution som befrämjar ändamål liknande dem fonden verkat för.
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