
Søknad om midler fra Sør-Varanger Utvikling

PROSJEKTSØKER

Prosjektnavn:

Tidsrom for prosjekt:

F.o.m T.o.m

Søker: 

Søkers representant:

Medarbeidere:

Sted Dato
Antall vedlegg

Revisjon

Forside

DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD!
Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut.
Vi anbefaler at du har tildelingskriteriene tilgjengelig under utfylling.
Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke bevilger støtte til prosjekter og studier som allerede er påbegynt.

Kort beskrivelse(ca. 150 ord) om prosjektet:
Denne beskrivelsen skal brukes i pressemeldinger, på nettsiden vår og i annen promotering av prosjektet:
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1. INFORMASJON OM SØKER

Organisasjonsnummer

Foretakets navn

Postadresse

Postnummer /-sted

Kommunekode

Antall ansatte

Antall ansatte menn

Antall ansatte kvinner

1.1 Søker

1.2 Kontaktperson

Navn

Telefonnummer

E-post

2. PROSJEKTOPPLYSNINGER

2.1 Søknadsbeløp i hele NOK

Søknadsbeløp

Tilskudd

NOK

NOK

Kryss av
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2.1 SAMMENFALL MED OMSTILLINGSPLAN OG NYE ARBEIDSPLASSER

Industri 

Opplevelsesnæringen i verdensklasse

Økt verdiskaping i grenseområdet 
Norge-Russland-Finland

Barentshavet som utviklingsressurs

Etablererkultur og attraktivitet

Økt robusthet i næringslivet

2.1.1 Sammenfall med omstillingsplan og nye arbeidsplasser
Prosjektet har sammenfall med følgende innsatsområde i omstillingsplanen:

Innsatsområde Mål nye arbeidsplasser 
2016 - 2017

Prosjektets sammenfall Prosjektets potensial
nye arbeidsplasser

20

10

6

8

8

Andre prosjekter 3

2.1.2 Begrunn estimat for antall arbeidsplasser

Vedlegg

Hva er grunnlaget for de estimerte arbeidsplasser beskrevet over?
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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Begrunn valg av prosjekttype:
Her skal det begrunnes valg av prosjekttype. 

Prosjekttype:

Forstudie Forprosjekt

Kryss av for hvilken fase prosjektet er inn i:

Fase 1
Forstudie

Fase 2
Forprosjekt

Fase 3
Hovedprosjekt

Definisjon for de forskjellige fasene kan leses ved å trykke på følgende link:
PLP Prosjektlederprosessen

Søker bekrefter at overnevnte definisjonen for prosjektfaser er lest og forstått. Kryss av for å bekrefte
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2.2 Prosjektbeskrivelse
2.2.1 Bakgrunn

Gi en full beskrivelse av prosjektet:
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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2.2.2 Formål og målsetninger

Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke effekter forventer 
man av prosjektet? Hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, institusjoner og andre – med tilhørende 
potensielle langvarige effekter?:
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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Logisk oppbygging:

2.2.3 Målsettinger

2.2.4 Prosjektet gir følgende resultater

Resultat 1

Resultat 2

Resultat 3

Hovedmål/
formål

Delmål 1

Delmål 2

Delmål 3

Delmål 4

Oppnåes innen Kilde til verifisering

Resultater Oppnåes innen

Resultat 4

Resultat 5

Resultat 6

Resultat 7

Resultat 8

Resultat 9

Resultat 10

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg

Delmål 5

Delmål 6

Delmål 7

Delmål 8

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg.
Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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2.2.5 Økonomiske rammer

2.2.6 Hvordan er prosjekt-rammene avgrenset?

Vedlegg

Vedlegg

Beskriv de økonomiske rammene for prosjektet med ord:
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2.3 Bedriftens forutsetninger for å gjennomføre hovedprosjekt

Vedlegg

Hva er sammenhengen mellom forstude/forprosjekt og hovedprosjekt? Hvilke forutsetninger/aktiviteter/grep/finansiering 
forventer dere å være tilstede? Ved forstudie, inkluder også en kort beskrivelse hvordan er forprosjekt vil gjennomføres.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Fase 1
Forstudie

Fase 2
Forprosjekt

Fase 3
Hovedprosjekt
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2.5 Varige effekter

Vil prosjektet ha varige effekter? Ja Nei

Om “ja”, hvilke?:

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

2.4 Kommunikasjon

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Beskriv kort hvordan dere planlegger å bruke kommunikasjon(pressemeldinger, nettside, sosiale medier etc.), og hvordan dere 
planleggger å knytte SVU inn i dette:

Vil prosjektet ha eller skape varige effekter? F.eks. vil prosjektet bidra til muligheter for andre på lang sikt? Vil prosjektet 
styrke kommunen nasjonalt og/eller internasjonalt? Vil prosjektet skape et grunnlag for andre prosjekter?
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2.7 Prosjektets lokalisering og næringskode

Kommune

Næringskode

i

Hent fra www.brreg.no 

Fylke

2.6 Samfunnselement

Hvordan vil prosjektet kunne gi noe tilbake til samfunnet:
Dersom tekst overgår tildeltplass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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Utfyllende tekst om prosjektdeltakere

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

2.8 Prosjektdeltakere

Er det flere prosjektdeltakere i prosjektet? Ja Nei

Eiere Beskrivelse av virksomhetDeltakere

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildeltplass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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2.9 Kompetanseprogram

Ønsker dere å delta på et kompetanseprogram? Ja Nei

Om “ja”, hvilket program ønsker dere å delta i:
Nye program vil bli lagt til løpende - se vår nettside for oppdateringer under linken “Programmer og prosjekter”

Innovasjonsprogram

Lederskapsprogram

Annet

Annet

Annet

2.10 Kontakt med andre virkemiddelapparater/ inansiører

Har dere hatt kontakt med andre
virkemiddelapparater og/eller finanisører? Ja Nei

Virkemiddelapparat/finansiører:

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Om “ja”, hvilke?:

Antall deltakere

Det vil normalt kreves at aktørene arbeider med sine innovasjonsprosjekter igjennom de kompetanseprogrammene som er 
støttet/utviklet sammen med SVU. Normalt vil hele, eller hoveddelen av søknadsbeløpet betales ut etter gjennomført program. 
Eksempel på program vil være innovasjonsskolen. SVU vil dekke deltakeravgift for opptil 5 stykk pr prosjekt etter søknad. 
Søkere vil også kunne spille inn ideer og problemstillinger til slike program for å få andre grupper til å jobbe med prosjektet.
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2.11 Samhandling

Aktører kan søke SVU om midler til sine prosjekter, der det er etablert en norm som sier at det tildeles opptil 40% 
støtte om aktøren står alene, mens det vil kunne tildeles 10% ekstra for programdeltagelse og 10% ekstra for samar-
beid med andre aktører. I praksis betyr det at bedrifter kan få opptil 60% støtte dersom de er flere som samarbeider 
om et prosjekt og samtidig deltar i et eller flere av programmene SVU støtter opp om. Eks: Samarbeid mellom indus-
tri og kultur.

1 aktør

2 aktører

3 eller flere aktører

Aktører fra forskjellige næringsområder
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3. KOSTNADSOVERSLAG OG FINANSIERINGSPLAN

3.1  Egeninnsats og interne timer

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Begrunn timessatsen for prosjektet:

Timessatsen for prosjektet:

NOK
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3.1.2 Kostnadsoverslag og finansieringsplan

Antall timer BudsjettKostnader fordelt på hovedaktiviteter

1.

2.

3.

4.

5.

Sum

6.

7.

8.

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

I % Div utgifter

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Sum antall timer

I% = prosentandel av budsjettet
Div. utgifter = utgifter til tjenester (f.eks. flybiletter, leiekostnader etc.)
Antall timer = vil automatisk summert med timessats angitt på forrige side
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Sum finansiering

Finansieringsplan

Tilskudd fra Sør-Varanger Utvikling AS

Egenfinansiering

I % Budsjett

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Annen finansiering
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3.2 Kostnadsoverslag og finansieringsplan
Prosjektet er splittet i henhold til følgende hovedaktiviteter: 

1: Prosjektadministrasjon og forberedelse
2: Navn på hovedaktivitet 2
3: Navn på hovedaktivitet 3
4 - 7: Navn på hovedaktivitet
8: Sluttevaluering og prosjektavslutning

Vedr. 1 Diverse prosjektadministrasjon og forberedelse

Vedr. 2 
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Vedr. 3 

Vedr. 4 
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Vedr. 5 

Vedr. 6 
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Vedr. 7 

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedr. 8 Sluttevaluering og prosjektavslutning
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3.3 Kommentarer til kostnadsplan og hovedaktiviteter

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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4. FREMDRIFTSPLAN

Startdato SluttdatoNavn på aktivitet

1.

2.

3.

4.

8.

Prosjektadministrasjon og forberedelse

Kickoff

Sluttevaluering og prosjektavslutning

5.

6.

7.

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

5. PROSJEKTORGANISASJON

5.1 Prosjektledelse
Prosjektet organiseres etter PLP med følgende ansvarsfordeling:

Tittel ForetakOppdragsgiver:

Prosjektansvarlig:

Prosjektleder:

Styringsgruppe:

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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6. BESLUTNINGSPUNKT (BP) OG OPPFØLGING

6.1 Krav til statusmøter

Statusmøter gjennomføres etter skriftlig innkalling, og dokumenteres med møterefer-
at. Statusmøtene gjennomfører løpende evaluering av prosjektets ressursbruk, målop-
pnåelse og utvikling av prosjektet I henhold til Beslutningspunktene. 

6.2 Krav til beslutningspunkter

Beslutningspunkt (BP) behandles skriftlig i statusmøte.

6.3 Milepæler (MP) og Beslutningspunkt (BP)

Milepæler -MP-, er viktige hendelser som er planlagt i prosjektet, og skal fungere som 
prosjektledelsen sitt styringsverktøy på vegen mot vedtatte mål.

Beslutningspunktene -BP-, sikrer fokus på korrekt forbruk av ressurser, og om man 
når de fastsatte mål innenfor de definerte rammene. BP skal gi svaret på om man skal 
foreta endringer, om man skal gå videre, eller om konklusjonene er av en slik art at 
prosjektet bør avsluttes uten videre forbruk av ressurser.

6.4 Innrapportering

Nødvendige interne, løpende dokumentasjon innen del 6 skal legges ved sluttrapport.

Vedlegg
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7. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING

7.1 Kvalitetssikring av kritiske faktorer

TiltakKritisk faktor

Fremhev kritiske faktorer i prosjektet, og hvilke tiltak som skal brukes for å håndtere dem:

Vedlegg

Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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Støttegiver: Støttemottaker:Dato:

8. Bagatellmessig støtte 

Dette er en erklæring om mottak av bagatellmessig støtte. Vi ber søker om å lese tildelingskriterier for mer informasjon.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Undertegnede bekrefter med dette at foretaket og/eller andre foretak i samme konsern ikke
har mottatt tilbud om offentlig støtte i henhold til statsstøtteregelverket for bagatellmessig
støtte i løpet av inneværende eller de to foregående regnskapsårene, jf. Kommisjonsforordning
(EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 om anvendelse av EF-traktatens artikkel
87 og 88 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende 28.12.2006 nr. L379.

Undertegnede bekrefter med dette at foretaket og/eller andre foretak i samme konsern har
mottatt tilbud om offentlig støtte i henhold til statsstøtteregelverket for bagatellmessig
støtte i løpet av inneværende eller de to foregående regnskapsårene, jf. Kommisjonsforordning
(EF) nr. 1998/2006 av 15. desember 2006 om anvendelse av EF-traktatens artikkel
87 og 88 på bagatellmessig støtte, publisert i den Europeiske Unions tidende 28.12.2006 nr. L
379.i

Beløp:

Vedlegg

Unntak fra regler om bagatellmessig støtte

Dersom søker mener at den har grunnlag for å omgå disse generelle reglene for bagatellmessig støtte må dette opplyses 
om i feltet under: 
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.
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9. GODKJENNING

Prosjektplanen er godkjent.

Sted Dato

Navn

Tittel

Foretak

Denne søknaden skal lastes opp og sendes inn til regionalforvaltning.no. Instruksjoner finnes på vår 
nettside på siden “Søknad”. 
Ved å sende inn søknaden bekrefter du at all informasjon gitt over er korrekt. 

Trykk på knappen under, eller “lagre”-knappen i din PDF-leser for å lagre det ferdig utfylte skjemaet
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	Sted forside: Kirkenes
	Søker forside: Sør-Varanger Bedrift AS
	prosjektnavn: "Innovativ ide"
	fom forside: xx.xx.xx
	tom forside: xx.xx.xx
	Dato forside: xx.xx.xx
	Søkers representant forside: Kari Nordmann
	Medarbeider forside: Ola Nordmann
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	revisjon: 
	150ord: "Innovativ ide" er et konsept som skal fokusere på å gjøre enkeltpersoner i stand til å starte sine egne næringsvirksomheter. Vi vil hjelpe mennesker å gå fra drøm til virkelighet.Vår erfaring er at det er mange terskler som hindrer mennesker i å tørre og satse på drømmene sine; alt fra det følelsesmessige til mangel på informasjon. Per i dag foreligger det en del informasjon om hvordan en praktisk kan starte en virksomhet, men vi ønsker å skape en mer helhetlig tilnærming til å motivere. Vi skal lage et program ulikt alt annet som finnes på markedet - et program som sikter seg inn på personlige behov og bistand. Sør-Varanger Bedrift AS ble etablert i 1999 og har lang erfaring innen innovasjon. Organisasjonen skal utnytte denne kompetansen i et nytt prosjekt kalt "Innovativ ide". Vi vil også innhente hjelp fra psykisk helsevern og andre aktører som har erfaring/kunnskap om dette temaet.
	orgnr: 123456789
	foretaketsnavn: Sør-Varanger Bedrift AS
	postadresse: Kirkenesgata 1
	postnummer: 9900 Kirkenes
	kommunekode: 2030
	antall ansatte: 4
	antallmenn: 2
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	verdiskapning2: 
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	verdiskapning3: 
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	robusthet3: 
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	andre3: 
	2: 
	32: 
	2: Forprosjektet vil kunne skape arbeidsplasser i form av nyetablerte bedrifter, dersom vi går videre til hovedprosjekt. Vi ønsker å motivere til nye ideer og bedriftsetableringer, og er allerede i dialog med flere potensielle gründere. Dersom dette forprosjektet gjennomføres med ønsket resutlat, vil disse gründerne skape sine egne arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser avhenger av hvor mange gründere vi kommer i kontakt med, men anser 3-4 å være et realistisk tall. 
	3: Sør-Varanger Bedrift AS skal benytte opptil 2 dager i uken i 15 uker for å utarbeide vårt system. Prosjektgruppen vil hovedsaklig bestå av 3 ansatte fra Sør-Varanger Bedrift AS, og hver annen uke vil vi ha en ansatt fra Innovasjonsskolen, psykiater, sosionom og Fiskeribedriften AS som samarbeider med oss i en hel dag. Prosjektgruppen vil benytte seg av lokaler og utstyr til Sør-Varanger Bedrift AS.Ved enden av uke 15 skal det foreligge et et utgangspunkt for systemet som er klar til testing.Vi viser til vår fremdriftplan i vedlegg.  

	61: 
	6: Prosjektet kan ikke forstyrre våre ansattes arbeidstimer mer enn 30%. Vi vil derfor jobbe intensivt med delmål (ca. 4 måneder), og bruke lengre tid på de andre delmålene (opptil 8 måneder).  Samtidig er vi åpne for å finne partnere som gjør at vi eventuelt må revidere tilnærmingen vår, dette avklares via dialog med SVU.

	32: 
	2: Forprosjektet vil kunne skape arbeidsplasser i form av nyetablerte bedrifter, dersom vi går videre til hovedprosjekt. Vi ønsker å motivere til nye ideer og bedriftsetableringer, og er allerede i dialog med flere potensielle gründere. Dersom dette forprosjektet gjennomføres med ønsket resutlat, vil disse gründerne skape sine egne arbeidsplasser. Antall arbeidsplasser avhenger av hvor mange gründere vi kommer i kontakt med, men anser 3-4 å være et realistisk tall. 
	3: Sør-Varanger Bedrift AS skal benytte opptil 2 dager i uken i 15 uker for å utarbeide vårt system. Prosjektgruppen vil hovedsaklig bestå av 3 ansatte fra Sør-Varanger Bedrift AS, og hver annen uke vil vi ha en ansatt fra Innovasjonsskolen, psykiater, sosionom og Fiskeribedriften AS som samarbeider med oss i en hel dag. Prosjektgruppen vil benytte seg av lokaler og utstyr til Sør-Varanger Bedrift AS.Ved enden av uke 15 skal det foreligge et et utgangspunkt for systemet som er klar til testing.Vi viser til vår fremdriftplan i vedlegg.  
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	150ord 2: Det er naturlig å gjennomføre et forprosjekt for å kunne spesifisere og planlegge hvordan hovedprosjektet skal realiseres. Store deler av forprosjektet vil brukes til å utarbeide en forretningsplan, som er et typisk forprosjekt. 
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