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Prosjekttittel:  

Forfattet av:  Dato innsendelse:  

 
Om bruken av denne malen 
Hensikten med malen er å gi styret et best mulig beslutningsunderlag for finansiering og oppstart av senterets forskningsprosjekter. Styret har besluttet at prosjektforslag som skal 
legges frem for beslutning om finansiering og oppstart skal benytte denne malen. Kriteriene som legges til grunn for vurderingen er (jfr. styrets beslutning i sak 35/09e):  

1. Problemstillingen skal være godt beskrevet. 
2. Prosjektet bør ha potensial til å bidra med ny kompetanse på et internasjonalt nivå. 
3. Foreslått angrepsmåte skal være formålstjenelig og godt beskrevet. 
4. Prosjektet skal ha deltagere fra minst to av senterets medlemsorganisasjoner, og deres deltagelse må være bekreftet før behandling i styret. 
5. Prosjektets leveranser skal være entydige og målrettede, samt at de skal tilfredsstille kravene til nytte både for prosjektets deltagere, senterets medlemmer og 

akademia. 
6. Prosjektet skal ha en plan for implementering av resultatene/leveransene i de deltagende organisasjonene. 
7. Prosjektet skal bidra til å skape en balansert portefølje i regi av senteret.  
8. Prosjektet bør ha potensial for å utløse ytterligere midler fra andre finansieringskilder, og dette potensialet må være undersøkt før prosjektet fremmes for styret. 

 
Forslag som ikke benytter denne malen vil ikke bli vurdert. Samtlige punkter i denne malen skal være besvart, men man kan eventuelt legge ved en opprinnelig 
prosjektbeskrivelse som vedlegg om ønskelig. Det forventes at svarene er kort og presise, og total lengde på forslaget bør ikke overstige fem sider. 
Samtlige summer i dette dokumentet skal oppgis ekskl. mva. 
 
 
NØKKELDATA OM PROSJEKTFORSLAGET 
Nøkkeldata skal være et kort ekstrakt av prosjektforslaget 

      
Dato oppstart:    Total kostnadsramme: kr 

Estimert varighet:    Herav finansiering fra senteret: kr 
Prosjektleder:    Antall involverte medlemsorganisasjoner:   

     
 
1. PROBLEMBESKRIVELSE 
Gi en kort innføring i bakgrunn og kontekst 
 

Beskriv problemstillingen som prosjektet søker å belyse 
 

Hvordan er dette prosjektet relatert til pågående/avsluttede forskningsprosjekter i senteret? 
 

Hvordan er dette prosjektet relatert til andre kjente forskningsoppgaver? 
 

 
2. MÅLSETNINGER 
Hvilke effektmål eller gevinster ønsker man å adressere gjennom prosjektet? 
 

Konkretiser prosjektets resultatmål og/eller leveranser 
 

Gi en vurdering av hvordan prosjektet passer sammen med senterets strategi og hovedmålsetninger 
 

Beskriv prosjektets målgruppe(r) 
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3. FORSKNINGSMETODE/FORSKNINGSMESSIG TILNÆRMING 
Gi en kort beskrivelse av de forskningsmetodene som prosjektet vil benytte 
 

Beskriv hvordan senterets medlemsorganisasjoner skal involveres i prosjektet 
 

 
4. PROSJEKTETS PLANVERK 
Planverket skal bestå av følgende elementer: 

 En WBS eller prosjektnedbrytningsstruktur (valgfritt) 
 En kort beskrivelse av arbeidspakkene (obligatorisk) 
 En tidsplan (obligatorisk) 
 Forslag til budsjett (obligatorisk) 
 Forslag til organisering (obligatorisk) 

 
Prosjektets nedbrytningsstruktur (WBS) 

 
 
Beskrivelse av arbeidspakkene 
Arbeidspakke Beskrivelse 
1 Prosjektadministrasjon  
   
   
 
Tidsplan 

200x 
Arbeidspakke 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Prosjektadministrasjon             
              
              

 
Forslag til budsjett 
Arbeidspakke Timer Pris Timekostnad Direkte 

kost/reise 
Kostnad per 

arbeidspakke 
1.  Prosjektadministrasjon  
2.   
3.   
4.   
5.   
 Total 

kostnad: 
 
Forslag til organisering 
Prosjektets organisering (angi hvilke ressurser og hvilke organisasjoner som er involvert, samt hvordan rollefordelingen og ansvarsforholdene er i prosjektet) 
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5. FINANSIERINGSKILDER 
Beskriv prosjektets finansieringskilder samt hvor mye prosjektet ønsker at hver kilde skal bidra med. Dersom prosjektet går over flere år: angi hvordan 
finansieringen evt er tenkt fordelt over årene 
 

Finansieringskilde 200x 200x 200x Totalt bidrag 
per kilde 

  
  
  
  
  

Sum finansiering: 
 
6. USIKKERHETSSTYRING 
Hvilke interessenter er avdekket gjennom interessentanalysen, og hvordan vil de påvirke prosjektet? 
 

Hvilke muligheter er identifisert? 
 

Hvilke risiki/fallgruver er identifisert? 
 

Hvordan skal usikkerhetsstyringen gjennomføres i prosjektet? 
 

 
7. KOMMUNIKASJON OG KOMPETANSESPREDNING 
Beskriv hvordan resultatene skal dokumenteres 
 

Beskriv hvordan prosjektet skal sikre samhandling og kommunikasjon internt (møteplan, Prosjektplass, etc) 
 

Beskriv hvordan prosjektets resultater skal spres og implementeres (til deltagende virksomheter og Senterets nettverk) 
 

Beskriv hvor ofte prosjektets finansieringskilder skal motta fremdriftsrapporter og hvordan kommunikasjonen med dem skal håndteres  
(hvem er ansvarlig, hvor ofte, hvilke kanaler skal benyttes, etc) 
 

 


