FoU-kort avancerat
Frågorna i ” min ansökan” är ganska generella för att passa fler organisationer än VGR. Vi
kommer att arbeta för att få en ansökan som bättre passar VGR:s erbjudande. Tills vi fått en
mer anpassad ansökan lämnar vi nedan lite förtydliganden och delfrågor utöver vad som
frågas efter i ”min ansökan”
I ”min ansökan” förklaras frågorna, nedan kommer några förtydliganden. Utöver vad som
frågas efter i ”min ansökan” vill vi också ha svar på några fler frågor

Dina uppgifter
Rubrik på din ansökan
•

Sammanfatta här projektet i en eller högst två meningar. Om ni kommer att beviljas
medel är det den texten som kommer att offentliggöras.

Investeringen
Vad ska du investera i?
Använd meningarna nedan som underrubriker i svaret
•
•
•

Vilken är forskningsfrågan? Ta gärna hjälp av den forskningsorganisation ni ska anlita
att formulera forskningsfrågan.
Kort bakgrund till projektförslaget:
Projektbeskrivning

Vilket kunskapsbehov avser investeringen att fylla?
Beskriv kunskapsbehovet och förklara hur investeringen, i den eller de forskningskategorier
som projektet omfattar, kan leda fram till den kunskapen.
• Beskriv också den aktuella forsknings- och utvecklingsnivån i den egna
verksamhetens. Vilken kunskap och kompetens finns i företaget för att genomföra
projektet.
•

Beskriv projektets kvalitet och kvalitet med avseende på innovativitet, originalitet,
nyhetsvärde, affärsmodell samt kvalitet avseende kunskapshöjd och förnyelse av
kunskap och kompetens. Ange vilka utmaningar som finns i projektet.

Tid- och aktivitetsplan
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I bilaga lämnas en mer detaljerad tid och aktivitetsplan samt projektbeskrivning, se nedan.
De uppgifter som efterfrågas i projektplanen nedan är obligatoriska. Det ska också klart
framgå av ansökan vad forskningsutföraren respektive sökande företag ska göra i projektet.

Om ni anlitar en extern forskningsorganisation, vilka kompetenser kommer att utnyttjas?
Ange vilken institution vid universitet eller högskola, forskningsinstitut eller motsvarande
organisation med forskarkompetens. Ange även enhet och namn på forskare.
Förtydligande: FoU-kort beviljas endast om extern forskningsorganisation anlitas

Hur kommer det förväntade resultatet att kommersialiseras och vad krävs för att nå dit?
Beskriv det förväntade resultatet liksom hur och när det kan implementeras i företags
ordinarie verksamhet. Beskriv också vilka resurser som krävs för kommersialisering och hur
det ska tillgodoses.
Beskriv också marknaden inklusive konkurrenssituationen.

Kostnader och finansiering.
Kostnader: exempel på kostnader se tabell nedan. Kostnader som inköp av maskiner o
byggnader är ej stödbart. Används flera samarbetsorganisationer ska de anges var för sig.

FoU- kort avancerat bilagor
•
•
•
•
•
•
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Kort sammanfattning av projekt ni vill genomföra max 200 ord. Samt en beskrivning
Deltagare i projektet, uppdelat på egen- och samarbetspartners personal, funktion i
projektet, CV bifogas på nyckelpersoner i projektet
Bokslut de två senaste årens
Registreringsbevis
Projektplan och Projektbeskrivning, se nedan
Offert från samarbetspart dvs den/de externa forskningsorganisationer som ni avser
att anlita.

Projektplan
Nedanstående tabell är ett exempel på uppställning av en projektplan.
Egen utformad projektplan kan bifogas. Information som finns i nedanstående tabell ska finnas i egen
utformad projektplan.
Aktivitet/arbetsStart Tidsåtgång
Tidsåtgång
Ansvarig
Beräknad
Regionalt
paket
Slut
(antal
(antal
för
kostnad
FoU-stöd
timmar)
timmar)
aktiviteter:
samarbetsFöretaget
Samarbetsorganisaorganisation tion alt
företaget

Projektbeskrivning
Aktiviteter och arbetsbeskrivning: Beskriv hur projektet ska genomföras, uppdelat på
aktiviteter/arbetspaket enligt ovan, så att det tydligt framgår hur projektet ska nå sina mål
samt uppnå förväntat slutresultat. Beskriv tydligt även FoU insatserna i genomförandet av
projektet

Övrigt
Det är viktigt att ansökan är tydlig och lätt att läsa och förstå. Förklara förkortningar och
fackuttryck som inte kan anses som allmänt kända.
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