
Att skriva ansökan 
om utvecklings- och 

forskningsprojekt
- inbjudan till två workshopserier med olika fokus

Alternativ 1:
Att ansöka om utvecklingsmedel

Kommunerna och Västra Götalands- 

regionen inbjuds återkommande att an-

söka om statliga stimulans- och utveck-

lingsmedel från bl. a. Länsstyrelsen, 

Socialstyrelsen, Hjälpmedelinstitutet och 

andra myndigheter. Frågor som behandlas 

är bl. a; hur skriver man en bra ansökan? 

Vilka krav ställs på beskrivningarna? Vad 

är rimligt att ta upp i ansökan? Hur gör 

man med den uppföljning och 

utvärdering som krävs? 

FoU Sjuhärad Välfärd inbjuder medarbetare vid Västra Götalands-
regionen och kommunerna inom Sjuhäradsområdet och Vårgårda
samt vid Högskolan i Borås till två olika workshopserier om hur 

man skriver bra ansökningar om utvecklingsmedel 
och forskningsmedel.

Alternativ 2:
Att ansöka om medel till 

forskningsprojekt:
Ibland är utvecklingsidén av forsknings-

karaktär och riktas till finansiärer av 

sådana projekt, ex. FoU-råden inom 

Västra Götalandsregionen, centrala forsk-

ningsråd som FAS eller Vinnova. Frågor 

som behandlas är bl a; hur väljer man 

studiedesign i förhållande till problem-

ställning? Hur gör man en bakgrund med 

kunskapsöversikt? Hur söker man 

litteratur för referenser?

Arrangör:

Mer information vg. vänd!

oktober-december, 2011



Alternativ 1    Att ansöka om utvecklingsmedel
    Tillfälle 1: onsdag 26 oktober kl 13.30 - 16.00. Innehåll: hur man pre-  
    senterar sin idé för utvecklingsprojekt och vilket underlagsmaterial som 
    behöver tas fram för en ansökan för att teckna bakgrund, sammanhang och  
    genomförande.
    Tillfälle 2: onsdag 9 november kl 13.30 - 16.00. Innehåll:  Hur man   
    beskriver sitt projekt. Exempel ges på framgångsrika ansökningar om utveck- 
    lingsmedel.
    Tillfälle 3: onsdag  23 november kl 13.30 – 16.00. Innehåll: Skrivande av   
    projektplan, uppföljning och utvärdering samt resurskrav för projektet.
    Tillfälle 4: onsdag 14 december kl 13.30 - 16.00. Innehåll: sista tillfället 
    träffas vi för avslutande synpunkter på projektansökningarna. Detta sker   
    genom att deltagarna granskar varandras ansökningar mot kriterier som   
    utvecklats för bra ansökningar.

    Till denna workshopserie bör man ha en konkret idé om utvecklingsprojekt   
    med sig – en idé som utvecklas och förädlas vid och mellan träffarna. 
    
    Ansvariga/kontaktpersoner: Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU   
    Sjuhärad Välfärd, tfn: 033-435 47 71, mobil: 0702-770 760
    e-post: per-ake.karlsson@hb.se eller Lolo Lebedinski, utvärderare  
    FoU Sjuhärad Välfärd, tfn: 033- 435 42 02, e-post: lolo.lebedinski@hb.se

Alternativ 2    Att ansöka om medel för forskningsprojekt
    Tillfälle 1:  torsdag 27 oktober kl 13.30 – 16.00. Innehåll: allmän informa- 
    tion, översikt över olika typer av studiedesigns samt genomgång av hur man  
    skriver en bakgrund. Utdelning av fyra exempel på ansökningar och checklistor  
    inför granskningsuppuppgift.    
    Tillfälle 2: torsdag 10 november kl 13.30 – 16.00. Innehåll: redovisning och  
    diskussion av granskning enligt ovan. Genomgång inför individuell hemuppgift  
    gällande problemformulering.      
    Tillfälle 3: torsdag 24 november kl 13.30 – 16.00. Innehåll: redovisning och  
    diskussion av problemformuleringar. Litteratursökning med bibliotekarie.   
    Genomgång av den individuella slutuppgiften, som gäller skrivande av projekt- 
    plan inkl. projektets förväntade betydelse.
    Tillfälle 4: torsdag 15 december kl 13.30 – 16.00. Innehåll: redovisning och  
    granskning av deltagarnas projektplaner. Detta sker i seminarieform och 
    granskningen sker utifrån kriterier för forskningsansökningar.

    För att delta i denna workshopserie krävs lägst kandidatexamen. 
    
    Ansvariga/kontaktpersoner: Kerstin Frändin, vetenskaplig ledare vid FoU   
    Sjuhärad Välfärd, tfn: 033-435 43 59, mobil:0709-28 05 77, 
    e-post: kerstin.frandin@hb.se och Göran Jutengren, vetenskaplig ledare vid  
    FoU Sjuhärad Välfärd, tfn: 033-435 47 67, mobil: 070-615 60 54
    e-post: goran.jutengren@hb.se
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och forskningsprojekt 
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Plats:    Högskolan i Borås. 
    Lokaler: 
    Alternativ 1 Att ansöka om utvecklingsmedel - D 612 
    Alternativ 2 - Att ansöka om medel för forskningsprojekt - D 612

Avgift:    Kostnadsfritt.

Målgrupp:    Medarbetare vid Västra Götalandsregionen och kommunerna inom Sjuhärads- 
    området samt Vårgårda eller vid Högskolan i Borås

Sista anmälningsdag:  För alternativ 1 - Att ansöka om utvecklingsmedel, 12 oktober. 
    För alternativ 2 - Att ansöka om medel för forskningsprojekt, 13 oktober. 
    Anmälan är bindande men plats kan överlåtas. 
    OBS! Begränsat antal platser. “Först till kvarn”-principen gäller. 
Anmälan:

via telefon:   Caroline Andersson, administratör, tfn: 033-435 47 06
via webben:  www.fous.se, du når anmälningsformuläret via Kalendariet

    Välkommen med din anmälan!

Karta:

Anmälan

Så hittar du hit: Gå in genom huvudentrén från Allégatan. Tag hiss T4 till 
våning 6. Följ skyltningen till höger. 


