UiB idé: Søknadsskjema

Opplysninger som fremgår i søknaden vil bli behandlet konfidensiell så langt norsk lov tillater det. Prosjekttittel og sammendrag må likevel skrives på en slik måte at det kan publiseres. 
UiB idé søknadsskjema bør ikke overstige 5 sider inkludert forside og vedlegg. Bruk fonten Arial i minst 11 pkt. Denne malen skal brukes for søknaden. 
Prosjekttittel (5-10 ord)
Gi en kort, beskrivende tittel for ditt prosjekt. 


Sammendrag (maksimalt 200 ord)
Gi et kort sammendrag av prosjektet med vekt på formålet, de mest kritiske utfordringene og potensialet for bruk av resultatene.













Søker: 
Navn

Tittel/stilling

Institutt

Telefonnummer

Epost


Studenter må ha en akademisk veileder for gjennomføring av prosjektet: 
Navn

Tittel/stilling

Institutt

Telefonnummer

Epost

Andre aktive deltakere (forskere, oppfinnere, studenter, eksterne, etc.)
Navn:
Tilknytning/ institutt / selskap
Rolle










Hvis du har vært i konakt med VIS om denne ideen, skriv navnet på din kontaktperson i VIS: ....................


Utfordringen
Formuler utfordringen som ditt prosjekt møter. Oppgi relevante samfunns- eller sluttbrukerbehov.




Ideen
Beskriv din foreslåtte framgangsmåte eller løsning for å løse utfordringen. Hvor innovativ er ideen? Hva er nytt? Hvor kreativ og ambisiøs er ideen? 




Verdi
Beskriv verdien av innovasjonen for den planlagte brukeren, og potensialet for samfunnsnytte på langt sikt.



Hovedleveranse av prosjektet 
Beskriv konkret hva en vellykket gjennomføring av prosjektet vil være, ved hjelp av UiB idé. Hva vil være neste steg på innovasjonsstigen etter at dette prosjektet er gjennomført? Å sende inn en melding om oppfinnelse (DOFI – disclosure of invention) til VIS er et eksempel på et neste steg.



Prosjektgruppe
Beskriv sammensetningen og kompetansen til prosjektgruppen (søker, forskergruppe hvor prosjektet er forankret, potensielle eksterne samarbeidspartnere og rådgivere, komplementær kompetanse og innovasjonskompetanse i gruppen).



Prosjektplan
Beskriv mål, milepæler, risiko og planer for å redusere risiko, etc. Hvor sannsynlig er det at de foreslåtte målene blir nådd dersom prosjektplanen blir gjennomført?



Beskriv en potensiell vei fram til sluttbrukeren
Hvordan vil resultatene fra prosjektet bli utviklet for å nå de tiltenkte sluttbrukerne? Hvilke videre planer for utvikling og framtidig samarbeid finnes for prosjektet? 



Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)
Hvilke tanker har du om mulige problemstillinger knyttet til ansvarlig forskning og innovasjon?



FNs bærekraftsmål
Hvilke mulige bidrag kan prosjektet gi til FNs bærekraftsmål, der dette er aktuelt?



Immaterielle rettigheter (IPR)	
Beskriv forskningsbakgrunnen som førte til ideen, og hvem som har bidratt til utviklingen så langt (finansiering, personale, bruk av infrastruktur, råmateriale eller andre ressurser). Klargjør eierskapet til teknologien/konseptet/løsningen. Finnes det andre patenter eller eller dokumentert materiale som ligner på ideen? 



Budsjett
Budsjettet for prosjektet må grupperes i kategoriene under og summeres. Planen må vise det totale kostnadene ved å gjennomføre prosjektet, ikke bare kostnadene som søkes dekket gjennom UiB idé. Alle tall i 1000 NOK. Spesifiser under tabellen hvordan budsjettet skal brukes.  
Kostnad
Kostnad (1000 NOK)

Lønnsutgifter og indirekte utgifter


Eksterne konsulentutgifter


Utstyr og materialer


Leie av lokaler


Andre driftskostnader


TOTALT





Finansieringsplan
Finansieringsplanen må vise hvordan prosjektet skal finansieres. Det inkluderer både støtte i form av kapital, og indirekte støtte slik som bruk av interne ressurser, forskningsinfrastruktur, etc. Alle beløp skal være i 1000 NOK.

Finansieringskilde
Finansiering (1000 NOK)

UiB idé


Annen finansiering


TOTALT


Vennligst beskriv dersom du har andre finansieringskilder enn UiB idé: 


Godkjenning fra instituttleder

Ved å krysse av og sende inn denne søknaden bekrefter søkeren at instituttleder og eventuell akademisk veileder er skriftlig informert og har godkjent søknaden. Søkeren bekrefter også at hun eller han er ansatt eller student i prosjektperioden. 
Institutt:                                                     Navn på instituttleder:                                    




