
Søknadsskjema for utviklingsmidler  
 
Alle felt i skjema må fylles ut. 

 

Søker og prosjekt 

Om prosjektet: 
Prosjekttittel  
Prosjektleder  
Søknadsbeløp  
Institutt(er)  

Studieprogram/emne/annet  
Annet (feks evt antall 
studiepoeng, antall 
studenter mv)  

 

 

Prosjektbeskrivelse  

 
Bakgrunn for, og formål med prosjektet. Prosjektidé og problemstilling. 
 

 

Om prosjektet:   
 
 

 

Prosjektets relevans 
 
 

 

Faglig, pedagogisk og/eller strategisk forankring 
 

 

Gjennomførbarhet 
 
 

 

Samarbeid, evaluering og deling 
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Forankring av prosjektet 

Beskriv forankring av prosjektet. På instituttnivå og administrativt. 

 
 

 

Fremdriftsplan: 

Prosjektfasen - dvs. prosjektaktivitetene - forventes å være fullført innen 1 år fra tildeling. Evaluering og 
formidling av prosjektresultatene kan imidlertid skje etter at prosjektet er gjennomført. 

Fyll inn hovedaktiviteter/milepæler i prosjektperioden (år og måned). 

Hovedaktivitet/milepæl 
Fra Til 

År  Måned   År  Måned  
     

     

     

     

     

Antall linjer i tabellene kan utvides. 

 

Om prosjektleder:  

Oppgi prosjektleders erfaring som underviser og eventuelt annen relevant erfaring. (maks ½ side) 

 

Evt prosjektdeltakere: 

 

Begrunn hvorfor denne prosjektgruppen - med sin samlede kompetanse - er egnet til å bære og 
gjennomføre dette prosjektet på en god måte. (maks ½ side) 

 

 

Navn Stilling Institutt 
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Antall linjer i tabellene kan utvides. 

Samarbeid 

Kort beskrivelse av samarbeidspartnere internt, og eventuelt eksternt  

 

Eventuelt eksterne samarbeidspartnere: 
Navn Stilling Arbeidssted 
   
   
   
   
   
   
   

Antall linjer i tabellene kan utvides. 

 

Kostnadsoverslag og finansiering 

Budsjett: 

Oppgi dine formål og utgifter detaljert. Ta bort eller legg til i den forhåndsutfylte teksten.  

Formål Sum 

Innkjøp av materiell, utstyr og/eller programvare  
Andre utgifter. Tjenester mm.  

•  
 

Utgifter til arbeidsseminar eller nettverksmøte for deltagerne i prosjektet  
•  

 

Total søknadssum  

Antall linjer i tabellene kan utvides. 

 

Eventuelt annen finansiering 

Søkes det om annen 
finansiering? (ja/nei)  

 

Hvis ja, hvor søkes det 
midler?  

 

Søknadsbeløp   
Er den andre søknaden 
innvilget (ja/nei)  

 

Hvis ja, med hvilket beløp?  

Finansieringsplan: 
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I tabellen «Utgifter» oppføres alle utgifter prosjektet har. I tabellen «Inntekter» oppføres de ulike 
finansieringskildene prosjektet har. Totalsummen på venstre og høyre side skal være identisk. 

Den omsøkte summen kan utgjøre hele inntekten for prosjektet. Prosjektets inntekter må da tilsvare 
prosjektets utgifter. Den omsøkte summen kan imidlertid også utgjøre kun en del av prosjektets totale 
finansiering. Da oppføres også andre finansieringskilder prosjektet har i tabellen «Inntekter». Inntekter fra 
andre kilder enn tverrfaglige midler må trekkes fra totalsummen for å finne beløpet prosjektet ønsker 
dekket av tverrfaglige midler.  

Det totale søknadsbeløpet prosjektet ønsker dekket av tverrfaglige midler føres inn på side 1 i dette 
søknadsskjemaet. 

 

Utgifter     Inntekter 
Aktivitet/formål Når  

mnd/år-mnd/år 
Kostnader  Finansieringskilder Inntekter 

kr 
Bekreftet 
ja/nei 

      

       

       

       

       

       

       

Totalsum 
 

 Totalsum  

Antall linjer i tabellene kan utvides. 

 


