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Sluttrapport

PROSJEKTSØKER

Prosjektnavn:

Søker: 

Søkers representant:

Medarbeidere:

Sted Dato Antall vedlegg

Revisjon

DETTE SKJEMAET SKAL IKKE FYLLES UT I WORD!
Husk å lagre skjemaet på din maskin før du fyller det ut.

Vi anbefaler å ha ditt søknadsskjema tilgjengelig under utfylling.

Kort sammendrag av prosjektet:
Et kort sammendrag av nedenstående kapitler.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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Gjennomføring i henhold til prosjektplan:
Her gis en vurdering av om prosjektplanen er fulgt, hvorfor/hvorfor ikke.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg Vedlegg
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Målrealisering:
Er prosjektmålene nådd? 
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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Samfall med omstillingsplanen og nye arbeidsplasser:

Hvordan samfaller prosjektet med omstillingsplanen nå da det er over? Har prosjektet avdekket noen nye nytt? Hvordan vil 
prosjektet ha varige effekter for samfunnet? Vil prosjektet ha et samfunsselement (gi noe tilbake til samfunnet)?
Har prosjektet avdekket nye/flere arbeidsplasser? 
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg Vedlegg
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Samhandling:

Dette fylles ut av de som har hatt prosjekt i samarbeid med en eller flere aktører.
Hvordan har samarbeidet fungert? Er det noe som ikke har fungert - om så: hvorfor? Hva har dere lært om samarbeid?
Hvordan kan et fremtidig samarbeid evt. bli bedre? 
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg
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Prosjektorganisering og ressursdimensjonering:
Hvordan har prosjektorganiseringen vært og er ressursene brukt iht plan – Hva er eventuelt avvikene?
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg Vedlegg
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Kostnader og regnskap:
Prosjektregnskap
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg

KommentarBeskrivelse av postering

1.

2.

3.

4.

5.

Sum

6.

7.

8.

Budsjettert Faktisk kostnad

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Viktige erfaringer:

Hvilken erfaring har vi gjort i prosjektet som kan ha betydning for fremtidig læring. Er det noe vi må være spesielt oppmerk-
som på i eventuelle påfølgende prosjekt.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg

Avslutning:
Konklusjoner, eventuelle avsluttende bemerkninger.
Dersom tekst overgår tildelt plass under må hele teksten sendes inn som vedlegg. Navn på vedlegg til denne delen av søknaden må gis i boks under.

Vedlegg

Ja Nei

Neste fase:
Går prosjektet videre til neste fase (forprosjekt, hovedprosjekt)
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Andre vedlegg:
Har dere andre vedlegg som skal legges inn i rapporten (f.eks. kvittering, revisorgodkjent beretning jmf. krav over 100 000)? 
Navngi og forklar de vedlagte filene her:

SVU har et tett samarbeid med Innovasjon Norge. Ønsker du at SVU skal hjelpe deg med å komme i
kontakt med Innovasjon Norge for videre fremdrift?

Veien videre:

Ja Nei

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN:
Skal bedriften utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess?

ELLER er målet med prosjektet å gi forbedret funksjonalitet og opplevelse for brukerne av en kjent løsning?

Vet du allerede, eller tror du, at utviklingen vil kreve systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap eller nye 
ferdigheter?

Dersom du kan svare Ja på disse spørsmålene, kan dette være et SkatteFUNN-prosjekt.

Les hvordan du søker ved å trykke her: 
https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Artikkel/Hvem_kan_fa_stotte__og_hvor_mye/1253987672197

Andre støttemiddelapparater:
Du kan finne en oversikt over mange støttemiddelapparater på SVU sine nettsider her:
http://sorvarangerutvikling.no/stotteapparater/

https://www.skattefunn.no/prognett-skattefunn/Artikkel/Hvem_kan_fa_stotte__og_hvor_mye/1253987672197
http://sorvarangerutvikling.no/stotteapparater/


Prosjektlederrapport 
Rapportskjemaet for prosjektleder skal fylles ut når et prosjekt finansiert med omstillingsmidler avsluttes. 
Opplysningene fra skjemaet skal brukes til å vurdere hvordan prosjektet har bidratt til å realisere målene for 
omstillingsarbeidet, slik disse er definert i omstillingsplanen.  

Omstillingsarbeidet omfatter mange og svært ulike prosjekter, og alle spørsmålene nedenfor vil ikke passe like godt 
for alle prosjektene. Merk også at når flere bedrifter har deltatt i prosjektet må svarene relateres til alle deltakende 
bedrifter. 

Omstillingsprogrammet i:

0      Prosjektdata 
Prosj.nr Prosjektfase Prosjektnavn Prosjektansvarlig Prosjektleder 

Startdato Planlagt slutt Faktisk slutt Totalbudsjett Regnskap Bevilget Utbetalt 

Kommentarer 

1  Hva var det viktigste formålet med prosjektet (hovedprosjektet)? 
(Ranger de tre viktigste formålene, hvor 1 er viktigst, 2 nest viktigst og 3 tredje viktigst) 

-etablere nye arbeidsplasser
-sikre eksisterende arbeidsplasser
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakernes kompetanse
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne lokale nettverk
-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne nettverk nasjonalt og internasjonalt
-bedre bedriftenes konkurranseevne på etablerte markeder
-bedre bedriftenes konkurranseevne på nye markeder
-utvikle nye produkter
-etablere nye samarbeidskonstellasjoner

2     I hvilken grad har prosjektet bidratt til å tilføre prosjektdeltakerne/bedriftene økt     
kompetanse på følgende områder ?          (Skala 1- 5,  1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 

-kompetanse i ledelse, organisering og strategitenkning
-kompetanse i markedsføring/salg
-produksjonskompetanse
-kompetanse i forhold til innkjøp/leverandørhåndtering
-kompetanse om hvordan nye produkter/tjenester kan utvikles og kommersialiseres
-kompetanse om utforming og strukturering av prosjekter
-kompetanse om bruk av det offentlige støtteapparatet
-kompetanse om etablering og deltakelse i samarbeidskonstellasjoner

3a  I hvilket grad har prosjektet bidratt til å styrke samarbeidet mellom ulike aktører? 
(Skala 1-5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 

-samarbeid mellom tilsvarende/like virksomheter (tidligere konkurrenter)
-samarbeid mellom produsenter og leverandører
-samarbeid mellom produsenter og kunder
-samarbeid mellom næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner



-samarbeid mellom næringsaktører, tilskuddsapparat og offentlig myndigheter

3b  Hvor er aktørene som inngår i disse nye samarbeidskonstellasjonene lokalisert? 
       (Med region refereres det til kommunen eller kommunene som har omstillingsstatus)         (sett et kryss) 
-samarbeidet består hovedsakelig av aktører i denne regionen (dvs. omstillingsområde)
-i samarbeidet inngår det både aktører i denne regionen og aktører utenfor regionen
-samarbeidet har en overvekt av aktører som holder til utenfor regionen

4     Har prosjektet bidratt til å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til den/de 
involverte bedriftene? (sett kryss) 

-ja i betydelig grad
-ja til en viss grad
-nei, lønnsomhet og konkurranseevne har i liten grad blitt påvirket av prosjektet

5   Har prosjektet bidratt til økt salg ut av regionen for de deltakende bedriftene?   (sett kryss) 
-ja i stor grad
-ja til en viss grad
-nei ikke i det hele tatt

6   Har prosjektet bidratt til at deltakende bedrifter har introdusert produkter/tjenester 
som de tidligere ikke har produsert?

 (sett kryss) 
-ja produktene/tjenestene er nye for søkerne
-eksisterende produkt, men oppgradering/videreutvikle eksisterende produksjon
-nei, prosjektet er ikke rettet mot utvikling av nye produkter/tjenester

7a   Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 
-antall nye arbeidsplasser
-antall etablerte arbeidsplasser sikret
: 
7b Hvor mange nye arbeidsplasser forventer dere at det gjennomførte prosjektet vil kunne 
bidra til etableringene av i løpet av de tre første årene etter at prosjektet formelt er 
avsluttet ? (ikke inkludert de arbeidsplassene som allerede er skapt) 
-antall

8   Har prosjektet bidratt til en eller flere bedriftsetableringer? (reg. av juridisk enhet) 
-en
-flere; antall
-nei

9   Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra omstillingsprogrammet? 
-ja, uten endringer
-ja, i samme skala men på et senere tidspunkt
-ja, i redusert skala men etter samme tidsplan
-ja, i redusert skala og på et senere tidspunkt
-nei, prosjektet ville ikke blitt gjennomført



PROSJEKTANSVARLIG Dato: Underskrift: 

Navn prosjektansvarlig: Telefon: E-post adresse:

Telefon: 

Den ferdig utfylte rapporten skal sendes til kenneth@svu.as.

Ved å sende inn rappporten bekrefter du at all informasjon gitt over er korrekt. 

Trykk på knappen under, eller “lagre”-knappen i din PDF-leser for å lagre det ferdig utfylte skjemaet
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