Seppo Säynäjäkangas Science Foundation Grants
The foundation awards grants to postgraduates, talented researchers, and university students to fund their
studies and personal research plans - with a goal of supporting research that promotes international
recognition for the development of the Finnish - particularly northern Finnish - electronics industry. Grants
are intended for postgraduate research work, or funding research abroad.
Applications should be free form and must be sent as one PDF-file to foundation e-mail address.
Applications must be accompanied by a certificate of life (virkatodistus in Finnish), curriculum vitae, and a
concise research plan. The research plan must be maximum 5 pages in length, must include cost estimates,
and must also include a research budget showing the share of the grant in the total funding of the research
program. The application should clearly identify the benefits and practical applications of the research in
the electronics industry. In the case of doctoral studies, a supporting letter containing a statement from the
thesis supervisor must be included. The applicant must also state any previous activities or received grants
on this application. Recipients of this grant will be required to submit a final study report to the Seppo
Säynäjäkangas Science Foundation upon completion.
Inquiries and applications should be sent to: tiedesaatio@polar.com . Applications with the subject title
“Application”.
The application period ends on October 31, 2022.

------------------------------Seppo Säynäjäkankaan Tiedesäätiön apurahat
Säätiö jakaa apurahoja lahjakkaiden tutkijoiden ja korkeakouluopiskelijoiden jatko-opintojen ja
kansainvälistymistä edistävien henkilökohtaisten tutkimusohjelmien rahoittamiseen. Erityisesti halutaan
tukea tutkimusta joka edesauttaa suomalaisen ja erityisesti pohjoissuomalaisen elektroniikkateollisuden
kehittymistä. Apurahat on tarkoitettu perusopintojen jälkeiseen tutkimustyöhön tai ulkomailla tapahtuvan
tutkimustyön ja -matkojen rahoittamiseen.
Hakemukset laaditaan vapaamuotoisesti ja ne lähetetään yhtenä PDF:nä tiedesäätiölle sen
sähköpostiosoitteeseen. Hakemus voi olla suomen- tai englanninkielinen. Hakemuksiin on liitettävä
virkatodistus, ansioluettelo sekä tiivis tutkimussuunnitelma (enintään 5 sivua) kustannusarvioineen sekä
tutkimusohjelman rahoitussuunnitelma, josta käy selville anottavan apurahan osuus ohjelman
kokonaisrahoituksesta. Hakemuksesta tulee myös ilmetä, mitkä ovat tutkimuksen käytännön hyödyt ja
sovellettavuus elektroniikkateollisuudelle. Väitöskirjatyön yhteydessä hakemukseen tulee liittää ohjaajan
lausunto. Hakemuksesta tulee ilmetä myös hakijan aikaisempi toiminta ja aiemmin saadut apurahat.
Apurahojen saajilta edellytetään tutkimusten loppuraporttia säätiölle.
Tiedustelut ja hakemukset voi osoittaa säätiön kotisivuille tiedesaatio@polar.com
Hakemusten kohdalla sähköpostin aiheotsikkoon merkintä “Apurahahakemus”.
Hakuaika päättyy 31.10.2022.

