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Projektförslag – LIGHTer medlemsprojekt
teknikutveckling/utbildningsbehov/omvärldsbevakning
Titel
Ansvarig organisation
Kontaktuppgifter (namn, e-post, telefon)
Totalbudget (Bidrag max 350tkr + inkind)
Beräknad projektstart
Beräknad löptid (max 6 mån)
Övriga deltagare
Vilket eller vilka innovationsteman 1) adresserar
projektet?
Vilken sorts insats avses?

IT1-Kostnader

IT2-Utvecklingstid

IT3-Mixade

IT4-Egenskaper

material
Teknikutveckling

Utbildning

Omvärldsbevakning

Sammanfattning (ca 1000 tecken inklusive blanksteg)
Beskriv projektet kortfattat
För teknikprojekt: Beskriv nuvarande TRL-nivå samt fortsatt teknikutveckling och väg till marknaden
Varför (ca 2000 tecken inklusive blanksteg)
Beskriv varför projektet är viktigt för er med stöd av de tre punkterna nedan:
• Varför detta? D.v.s. beskriv varför projekt är centralt och måste genomföras. Beskriv även
hur projektet syftar till att lyfta ert företag med fokus på den industriella och affärsmässiga
nytta. Det kan t ex vara ökad export, antal arbetstillfällen, nya marknadssegment.
• Varför nu? Beskriv nyhetsvärdet och timingen. Varför är inte detta gjort? Varför måste det
göras nu? Varför kan det inte göras imorgon?
• Varför vi? Varför ska just vi göra detta projekt.
Genomförande (ca 2000 tecken inklusive blanksteg)
En kortfattad projektplan som innehåller
• Huvudaktiviteterna i projektet, vad konkret ska göras? lista och förklara
• Projektgrupp
• Bidrag/engagemang från respektive deltagare
• Förväntade resultat/mål

Resultat och resultatspridning (ca 2000 tecken inkl. mellanslag)
•
•
•

Vilka projektresultat (leverabler) ska projektet leverera. Lista och förklara.
På vilket sätt gynnar resultatet LIGHTers medlemmar. Var konkret.
För teknikprojekt och omvärldsbevakning: Projektresultatet ska spridas till övriga LIGHTermedlemmar efter avslutat projekt och inkludera minst en presentation för LIGHTers
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teknikgrupp samt en kortfattad rapport. Det är även meriterande att vid intresse bjuda in till en
workshop där de som är intresserade kan få möjlighet att diskutera projektet mer ingående.

Budget
Fyll i tabellen
Part

Budget (SEK)

Varav Bidrag (SEK)

Varav In-kind (SEK)

Medlem A
Medlem B

Totalt

1)

IT1=50 % lägre kostnader; IT2=50 % kortare utvecklingstid; IT3=50 % lättare genom mixade

materialkombinationer; IT4=50 % lättare genom bättre egenskaper och innovativa lösningar. För mer information
se lättviktsagendan.
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