Forhåndsvisning av søknadsskjema innovasjonsprosjekt 2016
NB! Dette skjemaet er kun en forhåndsvisning av årets søknadsskjema, slik at søker får oversikt over
de feltene som skal fylles ut i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at selve søknadsskjemaet ligger
tilgjengelig på https://helse-midt.no/innovasjon, dette må fylles ut og sendes inn for at
innovasjonsprosjektet skal være med i vurderingen av å motta innovasjonsmidler.

Følgende felter skal fylles ut i årets søknadsskjema


Skriv inn din e-postadresse



Prosjektets tittel



Last opp prosjektbeskrivelse (pdf - max 6 sider)

Informasjon om prosjektleder:


Prosjektleder



Tittel



Helseforetak



Klinikk/avdeling



Telefon



E-postadresse til prosjektleder



Last opp prosjektleders CV (pdf - max 1 A4-side)



Navn på budsjettansvarlig



E-postadresse til budsjettansvarlig

Prosjektinformasjon:


Type innovasjonsprosjekt



Søknadsbeløp i kroner



Har det blitt søkt om midler fra Helse Midt-Norge til dette prosjektet tidligere, og
ble søknaden innvilget?



Beskrivelse av prosjektaktiviteter, nytteverdi og hvilke behov oppfinnelsen skal
dekke?

Plan for utnyttelse:


Redegjør kort for eventuelle eierrettigheter, inkludert patenter eller
patentsøknader, knyttet til innovasjonen?



Beskriv i korte trekk plan for opptak og implementering i helsetjenesten og/eller
kommersiell utnyttelse?

Kostnader i innovasjonsprosjektet:


Personalrelaterte kostnader



Spesifisering personalrelaterte kostnader



Kjøp av tjenester



Spesifisering kjøp av tjenester



Kjøp av utstyr



Spesifisering kjøp av utstyr



Andre driftskostnader



Spesifisering andre driftskostnader



Totalt

Finansieringsplan for innovasjonsprosjektet:
Prosjektstøtte fra Helse Midt-Norge er begrenset til maksimum 75 % av totalbudsjettet for
forskningsbaserte og brukerdrevne innovasjonsprosjekter. Finansieringen fra Helse MidtNorge skal ikke dekke søknadsinstitusjonens egne administrasjons- eller
overheadkostnader. Merk at egenfinansieringen kan dekkes helt eller delvis med
egeninnsats («in kind»). Angi beløp for finansieringen av prosjektet for prosjektperioden på
inntil 12 måneder.


Egenfinansiering



Spesifisering egenfinansiering



Søknadsbeløp fra Helse Midt-Norge



Spesifisering av søknadsbeløp



Annen ekstern finansiering



Totalt

Tilleggsinformasjon:


Merk av de kategoriene som best beskriver ideen/innovasjonen (flere valg er
mulig)



Anses eventuelle rettighetsproblematikker ved prosjektet som avklart?



Er ideen/oppfinnelsen registrert, f.eks. ved NTNU TTO eller lokalt ved
helseforetaket?

Selve skjemaet fylles ut på https://helse-midt.no/innovasjon og sendes direkte inn til
Helse Midt-Norge RHF fra nettsiden. Du vil få en bekreftelse når søknaden er mottatt.

