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Allmänna uppgifter
Projektets namn
Projektets startdatum
Projektets slutdatum
Programgeografi
Till vilken typ av projekt söker ni stöd?

Stödsökande
Land
Län/Region
Kommun
Organisationsnummer
Organisationsnamn
Arbetsställenamn
Arbetsställenummer
Besöksadress
Arbetsställets postadress
Arbetsställets postnummer
Arbetsställets postort
Är organisationen momsredovisningsskyldig för
projektets verksamhet?
Firmatecknare
Varför vill organisationen delta? Vilken
kompetens bidrar organisationen med?
Sökande
Namn
Telefon
Epost
Projektledare
Namn
Telefon
Epost
Ekonomi
Namn
Telefon

Epost

Medsökande

Projektbeskrivning
Investeringsprioritering
Främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter
mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av
investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga
tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och
stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för
avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och
spridning av teknik för allmänna ändamål.
Kvantifiera projektets bidrag i
följande aktivitetsindikatorer
Antal företag som får stöd

företag

Privat investering som matchar
offentligt stöd till innovations- eller
FoU-projekt

euro

Antal företag som får stöd för att
introducera för marknaden nya
produkter

företag

Antal företag som får stöd för att
introducera för företaget nya
produkter

företag

Antal företag som deltar i
gränsöverskridande, transnationella
eller interregionala
forskningsprojekt

företag

Ansökningar till Horisont 2020
inom regionens fokusområden

ansökningar

Deltagande aktörer i insatser som
leder till nya produkter, tjänster
eller metoder

aktörer

Kommentar till indikatorerna
Projektets huvudsakliga mål
Förväntat resultat
Motivera projektet
Gränsöverskridande mervärde
Samband med övriga insatser
Horisontella kriterier - Hållbar utveckling
Horisontella kriterier - Jämställdhet mellan
kvinnor och män
Horisontella kriterier - Lika möjligheter och ickediskriminering
Horisontella kriterier - Samiska språket
Sammanfattande projektbeskrivning
Abstract (på engelska)
Sammanfattande projektbeskrivning (Annat
språk)

Tid- och aktivitetsplan
Aktivitet
Kommunikation

Startdatum

Slutdatum

Kostnad Beskrivning

Aktivitet
Projektledning

Startdatum

Slutdatum

Kostnad Beskrivning

Budget
Kostnadsslag
Personal

Stödsökande
0

Totaler
0

Kontor och administration

0

0

Extern sakkunskap och externa
tjänster

0

0

Resor och logi

0

0

Utrustning

0

0

Schablonkostnader

0

0

Avgår projektintäkter (negativ
kostnad)

0

0

Summa, faktiska kostnader

0

0

Summa, bidrag i annat än pengar

0

0

Summa, kostnader

0

0

Finansiär
Offentlig
kontantfinansiering

Beskrivning

Stödsökande
0

Totaler
0

Privat kontantfinansiering

0

0

Summa, kontant
medfinansiering

0

0

Summa, bidrag i annat än
pengar

0

0

Summa,
medfinansiering

0

0

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Andel av faktiska kostnader

0

0

0%

0%

Är projektet ett intäktsgenererande projekt ?
Om ja, redogör för om och hur projektet förväntas generera intäkter efter projektslut

Finns aktiviteter utanför programområdet ?
Om Ja, ange aktiviteter och faktisk kostnad
Söker ni förskott på eventuellt beviljat stöd?
Om ja, belopp

Valfri kommentar

Bilagor

Signatur
Saknas

