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Del A
—Idébeskrivning
Projekttitel:

Datum (år-månad-dag):

Sökande (forskare/student/anställd vid UmU,
namn, telefonnummer, email):

Medsökande (namn, telefonnummer, email):

Beskriv kort projektidén (max 500 tecken)
Avsluta gärna denna del med vad du/ni behöver hjälp med (vad förväntar du dig av oss?):

Vi respekterar din rätt till integritet och sekretess, vilket innebär att vi följer en särskilt upprättad
integritetspolicy som reglerar hur vi samlar in och behandlar personuppgifter för att säkerställa
detta. När du kontaktar oss, på telefon eller i e-post, så innebär det att vi behandlar dina
personuppgifter. Det gör vi under sekretess samt för att kunna administrera, erbjuda och
anpassa våra tjänster till dig. Du kan ta del av vår integritetspolicy på vår hemsida:
http://www.umuholding.se/privacy/.
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Del A
—Idébeskrivning
Team och bakgrund

Vägledande frågor:
- Beskriv teamet och eventuella organisationer som är delaktiga i projektet.
- Behövs kompletterande kompetenser för projektets genomförande (observera att teamet
inte behöver vara ”komplett” vid ansökningstillfället)?
- Vilken tid och resurser behövs för att förverkliga projektet?
- Beskriv er ambition med projektet och vilken roll vill ni ha i idéprocessen

Behov

Vägledande frågor:
- Beskriv det sociala-/samhällsnyttiga behov eller problem som idén skulle kunna lösa.
- Vem upplever detta behov; beskriv målgrupp eller användare, och vad du känner till om
deras situation.
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Lösning

Hållbarhet
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Vägledande frågor:
- Beskriv din lösning och hur det kan möta behovet hos målgruppen/användaren.
- Beskriv hur ni tänker er det framtida erbjudandet till målgruppen; t ex i form av en ny tjänst,
en process, etc.
- Vad skulle bli bättre av att använda lösningen, hur skiljer sig lösningen sig från eventuella
alternativ?
- Kan den nytta och det värde som uppstår beskrivas kvalitativt eller kvantifieras (tid,
kostnad, etc.)?
- Hur föreställer ni er att lösningen ska kunna genomföras eller implementeras?
- Känner ni till andra organisationer eller företag som erbjuder alternativa lösningar?

Vägledande frågor:
- Beskriv gärna tankar kring hur idén skulle kunna bidra till en mer hållbar eller rättvis samhällsutveckling, i stort eller smått.
- Hur tänker ni kring att täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt?

