
Företag/Organisation: Organisationsnummer: 

Institution/avdelning:

Postnummer: 

Projektledare:

Postadress: 

Ort: Land: 

Projekttitel: 

Medfinansiärer:

Totalt belopp:Ansökt belopp:

Datum för projektstart: 

Sammanfattning: Max 240 ord på svenska. Projektets mål och kort sammanfattning. Målet måste vara tydligt så att resultaten 
kan bedömas i slutändan och svara på följande frågor:  Vad ska resultaten användas för och av vem?  När och hur kan resultaten 
användas?

Datum för projektslut: 

Telefon:E-postadress: 

Göteborg Energi AB  Box 
53
401 20 Göteborg
En del av Göteborg Stad

Besöksadress:
Johan Willins gata 3
Göteborg

Kontakt:
Kundservice: 031-62 62 62
Växel: 031-62 60 00
goteborgenergi.se

Organisationsnummer:
556572-4696
Momsregistreringsnummer:
SE556572469601

Datum: 

Ansökan till Göteborg Energis stiftelse för Forskning och Utveckling 
Obligatoriskt innehåll: CV sökande. Ansökan får vara max 5 sidor (exkl. bilagor)

Projekt

Bakgrund/problembeskrivning/forskningsfronten på området: Bakgrundsbeskrivning och problembeskrivning med översikt och 
analys över befintliga forskningsresultat på området, nuvarande marknads- eller kunskapsläge och relevanta referenser.



Göteborg Energi AB  
Box 53
401 20 Göteborg
En del av Göteborg Stad

Besöksadress:
Johan Willins gata 3
Göteborg

Kontakt:
Kundservice: 031-62 62 62
Växel: 031-62 60 00
goteborgenergi.se

Organisationsnummer:
556572-4696
Momsregistreringsnummer:
SE556572469601

Idé/hypotes/föreslagen lösning/omfattning av projektet: Beskriv idén, föreslagen lösning / hypotes och begränsningar i arbetet.

Metod: Beskriv hur projektet ska genomföras och vilka metoder man kommer att använda. Beskriv hur metoderna är lämpliga för 
att uppfylla målen. Beskriv tillgång på utrustning eller kritiska kompetenser. Beskrivning av forskargrupp.

Tidplan/fördelning resurser: Bifoga ett gant-schema och beskriv fördelningen av arbetet per kompetens.

Kostnadsberäkning ink. timpriser personal: 

Beskriv nyttan för Göteborg Energi: Fonden för forskning och utveckling i Göteborg Energi bidrar till sådan forskning och sådant
utvecklingsarbete som har eller kan antas ha betydelse för Göteborg Energis verksamhet. Beskriv hur
resultat kan vara till nytta för Göteborg Energi. Detta är en viktigt del för beviljande av medel.

Kommunikation: 


	Datum: 
	FöretagOrganisation: 
	Organisationsnummer: 
	Institutionavdelning: 
	Projektledare: 
	Postadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Land: 
	Epostadress: 
	Telefon: 
	Projekttitiel: 
	Medfinansiärer: 
	Ansökt belopp: 
	Totalt belopp: 
	Datum för projektstart: 
	Datum för projektslut: 
	Sammanfattning Max 240 ord på svenska Projektets mål och kort sammanfattning Målet måste vara tydligt så att resultaten kan bedömas i slutändan och svara på följande frågor  Vad ska resultaten användas för och av vem  När och hur kan resultaten användas: 
	Ide hypotes: 
	Metod: 
	Nyttan för GBG E: 
	Bakgrundproblembeskrivningforskningsfronten på området Bakgrundsbeskrivning och problembeskrivning med översikt och analys över befintliga forskningsresultat på området nuvarande marknads eller kunskapsläge och relevanta referenser: 
	Kommunikation: 
	Tidplan: 
	Kostnadsberäkning: 


