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Ansökan om projektmedel för att motverka ofrivillig ensamhet
ALLMÄN INFORMATION – HUVUDSÖKANDE
Organisationsnamn
Organisationsnummer
Postadress
Hemsida adress
Grundat år
Antal anställda
Omsättningen för det senaste
räkenskapsåret (om tillämpligt)
Huvudkontor land (om annat än Sverige)
KONTAKTINFORMATION FIRMATECKNARE
Namn (för- och efternamn)
e-post
Telefonnummer (inkl riktnr)
KONTAKTINFORMATION TILL KOORDINATOR/KONTAKTPERSON (OM ANNAN ÄN OVAN)
Namn (för- och efternamn)
e-post
Telefonnummer (inkl riktnr)

ALLMÄN INFORMATION – MEDSÖKANDE 1 (Om medsökande finns)
Organisationsnamn
Postadress
Hemsida adress
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ALLMÄN INFORMATION – MEDSÖKANDE 2 (Om medsökande finns)
Organisationsnamn
Postadress
Hemsida adress

NAMN OCH EVENTUELL AKRONYM FÖR LÖSNINGSFÖRSLAGET
Fyll I namn och akronym (om det finns någon)
Max100 tecken

SÖKT BELOPP
Ange det totala sökta beloppet i svenska kronor

PROJEKTSAMMANFATTNING
Sammanfatta projektet kortfattat
Max 1500 tecken
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DEL 1: LÖSNINGEN OCH DESS FÖRVÄNTADE EFFEKTER
1.1 Beskrivning av lösningen
Beskriv det övergripande konceptet.
Beskriv om och i så fall hur lösningsförslaget har tagits fram tillsammans med målgruppen.
Beskriv om lösningen redan har testats och implementerats i ett annat sammanhang (annan sektor/verksamhet eller
annat geografiskt område). Om så är fallet, beskriv vilka styrkor och svagheter ni identifierar som kan hjälpa er att
anpassa lösningen till ett nytt sammanhang.
Förklara vad som gör er lösning unik och skiljer sig från befintliga lösningar.
Max 3000 tecken

1.2 Hur lösningen möter behovet och medför nytta
Beskriv hur er lösning möter behovet. Beskriv också om lösningen medför andra värden eller annan nytta.
Om relevant, beskriv hur ni planerar att hantera sekretessfrågor, säkerhetsfrågor och andra tekniska aspekter som
förväntas under utförandet.
Max 2500 tecken
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1.3 Mål och uppföljning
Beskriv era mål och hur ni vet att ni har nått de mål ni satt upp i slutet av pilotfasen. Målen bör vara tydliga, mätbara,
realistiska och uppnåbara och kunna följas upp i slutet av projektet. Ange också på vilket sätt varje mål kommer att
mätas.
Max 2500 tecken

DEL 2: ARBETSPLAN OCH PROJEKTTEAM
2.1 Planering av aktiviteter
Beskriv kortfattat er arbetsplan för era planerade aktiviteter under projekttiden.
Max 2500 tecken

2.2 Samarbete och samskapande
Beskriv hur ni ser att lösningen kan skapas tillsammans med målgruppen och/eller andra relevanta samarbetsparters.
Beskriv nuvarande eller kommande samarbete för att möjliggöra detta. Beskriv syftet med samarbetet, era
förväntningar på samarbetet, hur ni ser på vikten av samskapande i detta projekt.
Max 2500 tecken
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2.3 Beskrivning av projektteamet

För varje projektdeltagare: ange namn, kön, roll i projektet och funktion i projektteamet.
Ge ett kort resonemang kring projektteamets sammansättning och hur ni kunskaps/kompetensmässigt kompletterar
varandra, samt om det är någon kompetens som för närvarande saknas i teamet.
Max 2500 tecken

2.4 Budgetfördelning
Använd gärna den budgetmall som finns på utlysningens hemsida.
Kostnadsslag
Personalkostnader
Externa tjänster
Resor och logi
SUMMA (Ansökt belopp)

Belopp i SEK

Kommentera kortfattat vad kostnaderna som tas upp i tabellen ovan består av. Ange om du har några extra
finansieringskällor som du planerar att utnyttja för att slutföra någon del som inte finansieras av CHERRIES.
Max 2000 tecken
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DEL 3: HÅLLBARHET
3.1 Marknadsbeskrivning, uppskalning och spridning
Förklara hur ni ser på den förväntade marknaden för er lösning. Beskriv potentialen för lösningen när det gäller
uppskalning och spridning och hur detta skulle kunna gå till.
Max 2500 tecken

3.2 Hållbarhet och engagemang
Beskriv hur er lösning kan vara hållbar efter projekttiden och finansieringen är över. Beskriv möjliga organisatoriska
och ekonomiska lösningar.
Beskriv varför er organisation är intresserad av att utveckla en (ny) lösning kring denna utmaning.
Max 2500 tecken

DEL 4: ETIK
4.1 Etiska överäganden
Beskriv om det finns några etiska frågor att beakta i ert förslag. Se H2020-regeln angående etik. Om lösningen
innefattar insamling, lagring och hantering av öppna data (hälsa / patient / användare), ser ni känsliga/etiska problem
som kan hindra genomförande/implementering av lösningen? Ser ni någon annan etisk/kontroversiell fråga som kan
påverka genomförande/implementering av lösningen negativt? Om ja, hur planerar ni att ta itu med denna fråga
under genomförandet av piloten?
Max 2000 tecken
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DEL 5: ANSVARSFULL FORSKNING OCH INNOVATION (RESPONSIBLE RESEARCH AND
INNOVATION, RRI)
Poängsättningen från dessa frågor kommer endast att beaktas om två eller flera lösningar får samma poäng. I så fall
kommer poängen från detta avsnitt att användas som utslagspoäng.

5.1 Jämställdhet
Tre mål ligger till grund för strategin för jämställdhet i Horisont 2020: 1) Främjande av könsfördelning i forskargrupper
för att minska luckorna i kvinnors deltagande. 2) Säkerställa könsbalans i beslutsfattandet för att nå målet om 40% av
det underrepresenterade könet i paneler och grupper och 50% i rådgivande grupper. 3) Integrering av
könsdimensionen i forsknings- och innovationsinnehåll (F&I) hjälper till att förbättra den vetenskapliga kvaliteten och
samhällsrelevansen hos den producerade kunskapen, tekniken och / eller innovation.
Har er organisation en Jämställdhetsplan eller motsvarande, eller pågår inom organisationen något annat arbete som
syftar till att öka jämställdheten? Om ja, ge en sammanfattning av de viktigaste åtgärderna. Om inte, planerar er
organisation att införa några jämställdhetsåtgärder eller att utveckla en specifik jämställdhetsplan på kort sikt?
Max 2000 tecken

5.2 Offentligt engagemang
Offentligt engagemang inom Ansvarsfull forskning och innovation (RRI) handlar om att samskapa framtiden med
medborgare och civilsamhällesorganisationer, och också att få med en stor mångfald av aktörer som normalt inte
skulle interagera med varandra i frågor vetenskap och teknik. Bidrar er lösning till offentligt engagemang? Bidrar er
lösning till att involvera och engagera målgruppen? Om så är fallet, förklara hur.
Max 2000 tecken

5.3 Öppen vetenskap
Att göra forskningsresultat mer tillgängliga för alla bidrar till bättre och effektivare vetenskap och till innovation inom
den offentliga och privata sektorn. Öppen tillgång till vetenskaplig information inom forskning och innovation avser två
huvudkategorier: 1) Kollegial granskning av vetenskapliga publikationer. 2) Vetenskaplig forskningsdata: data som
ligger till grund för publikationer och / eller andra data (såsom opublicerade datamängder eller rådata). Bidrar er
lösning till öppen vetenskap på något sätt? Om så är fallet, förklara hur.
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Max 2000 tecken

5.4 Vetenskaplig utbildning
Att bygga kapacitet och utveckla innovativa sätt att koppla vetenskap till samhället är en prioritet inom Horisont 2020.
Detta kommer att bidra till att göra vetenskapen mer attraktiv för unga människor, öka samhällets intresse för
innovation och öppna ytterligare forsknings- och innovationsaktiviteter. Bidrar er lösning till vetenskaplig utbildning
eller gör vetenskapen mer attraktiv för ungdomar? Om så är fallet, förklara hur.
Max 2000 tecken

5.5 Styrning
Styrning av RRI är någon form av samordning som är utformad för att främja och integrera ansvarsfull forskning och
innovation inom en organisation eller i interaktionen med andra intressenter. Kommer er lösning att främja samhällets
sociala ansvar? Eller främja RRI i er organisation eller i interaktionen med andra intressenter? I så fall förklara hur.
Max 2000 tecken

UNDERSKRIFT AV BEHÖRIG FÖRETRÄDARE

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

8

Genom underskriften intygas att
-

De uppgifter som lämnats i ansökan är riktiga
Om stöd erhålls åtar sig sökanden att följa de regler som gäller för det sökta stödet enligt
H2020:s regelverk.

Information om publicering av personuppgifter
Sökanden informeras härmed om följande. Om stöd beviljas kan publicering om stödet, inklusive
uppgift om namnet på organisationen och projektledarens/kontaktpersonens namn och
kontaktuppgifter, komma att ske på CHERRIES och Region Örebro läns webbplatser och eventuellt
även på andra webbplatser.
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programme under grant agreement nº 872873. This document reflects only the author’s view and the
Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.
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