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Mal for utforming av prosjektforslag til BAE-programmet 

Vi tar gjerne imot forslag! 

Det forventes at både BAE-næringen/partnere i programmet og akademiske partnere er aktive i å 

foreslå nye gode forskningsprosjekter. BAE-programmet kan støtte utviklingsprosjekter med praktisk 

profil (løse et praktisk problem) eller forskningsprosjekter med akademisk profil (framskaffe ny 

kunnskap) med relevans for BAE-næringen.  

To generelle krav til prosjekter som skal få støtte fra BAE-programmet: 

 Prosjektet må støtte opp under såkorntankegangen – kunne utløse merverdi 

 Prosjektet må identifisere en klar problemstilling som gir et kunnskapsbidrag til programmet 

For at prosjektforslagene skal ha høy kvalitet og gjenkjennbar struktur er det nedenfor satt opp 

kriterier og mal for slike prosjektforslag. Malen skal følges uavhengig av hvem som foreslår eller hvor 

stort prosjektet er. Ikke relevante overskrifter kan droppes. 

Forslaget skal ha maks 3 sider, men vedlegg som utdyper innholdet kan benyttes.  

Forslaget sendes til programledelsen for BAE-programmet.  

Kontaktperson: Ole Jonny Klakegg, ole.jonny.klakegg@ntnu.no, 917 33 461 

 

Kriterier for valg av prosjekt: 

1. Vesentlighet  
a) Understøtter BAE-programmets strategi og overordnede mål.  
b) Omhandler en viktig problemstilling.  

2. Potensial / nytte  
a) Viser positiv nytteverdi - er verd innsatsen (enkel nytte/kost betraktning).  
b) Viser potensiale for nyskaping/innovasjon/forandring i næringa.  
c) Vil gjennom begrenset innsats fra programmets side kunne utløse noe større 

(såkorntenkning / mulighetsstudier / forprosjekter). 
3. Forankring  

a) Er forankret, det vil si at partnere har stilt seg bak forslaget og støtter opp om det.  
b) Er godt koordinert med andre tilgrensende FoU-initiativ, innenfor og utenfor BAE-

programmet.  
c) Har potensiale for å engasjere/aktivisere flere partnere i samskaping av kunnskap og 

løsninger (bredt og/eller dypt i verdikjeden /på tvers av roller og organisasjoner). 
4. Realisme og avgrensning  

a) Vil kunne oppnå konkrete resultater (verktøy/metode og/eller ny kunnskap og 
innsikt i feltet). 

b) Er tydelig avgrenset, men satt inn i en helhet (tverrfaglig, langsiktig etc.).  
c) Er realistisk med de tilgjengelige ressursene (penger, tid, kompetanse).   
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Prosjektforslag – mal for FoU-forslag til BAE-programmet: 

1. FoU-prosjektets tittel. 

2. Prosjektets idé og utløsende behov: Hvilke problemer skal løses, og hvor store er 

problemene. Hvilke forhold er det som utløser initiativet nå, og for hvilken målgruppe er det 

innrettet. Presenteres kort og med fokus på nytteverdi for BAE-næringen. 

3. Prosjektets leveranse. Hva skal prosjektet levere? (rapport, artikkel, NFR-søknad, metode, 

verktøy etc.) 

4. Effekter: Hvilke gevinster (nytteverdi) som vil komme ut av prosjektet, og eventuelle negative 

effekter eller ringvirkninger som er identifisert for BAE-næringen.  

5. Etterbruk: Hvordan dette resultatet kan inngå i en langsiktig utvikling/plan. Hvordan det kan 

følges opp og eventuelt utløse mer verdi senere (men som ikke inngår i dette prosjektet).  

6. Forskningspotensiale: Beskriv hvilken ny kunnskap som kommer ut av prosjektet. Hvordan 

vurderes potensialet for å utvikle initiativet til for eksempel et NFR/Innovasjon Norge/EU 

prosjekt. 

7. Samordning av FoU: Oversikt over annen beslektet forskning som pågår. Hvordan resultat av 

annen forskning skal fanges opp og synergier innkasseres.  

8. Forutsetninger: Hvilke premisser som er lagt og hvilke forutsetninger som må være på plass 

for at prosjektet kan gjennomføres og de ønskede effektene skal kunne utløses. Hvilke 

aktører som må engasjeres for å kunne gjennomføre eller få ønsket effekt.  

9. Usikkerhet: De viktigste usikkerhetene (muligheter og risiko) for prosjektet i forhold til nytte 

og gjennomføring.  

10. Etiske problemstillinger: Hvis relevant skal slike identifiseres og vurderes.  

11. Organisering: Hvilke partnere er med og deres begrunnelse. 

12. Plan for gjennomføring: En grov oversikt over aktiviteter, timebruk, kostnader og tidsplan. 

Ressursbruk og kostnader skal vise den totale innsatsen inkludert partneres egeninnsats, og 

eventuelt annen finansiering med finansieringskilde. Forslaget skal konkludere tydelig med 

hvor stort netto beløp det søkes om.  

13. Finansiering: Oversikt over total ressursbruk (inkludert egeninnsats) og hvordan den skal 

finansieres.  

Husk: Maks 3 sider pluss eventuelt vedlegg. 


