
 

 
Vurderingsskjema kvalifiseringsstøtte – forprosjekter (NB! 
Alle hjelpespørsmålene er ikke like relevante for alle søkere, og 
de er ikke uttømmende) Prosjektnummer: 
 
VURDERINGSKRITERIUM KARAKTER KOMMENTAR 
Regional relevans 
• Tar prosjektet opp problemstillinger som har regional 

betydning? 
• Vil prosjektet kunne opprettholde og/elle skape 

arbeidsplasser? 
o I virksomheten 
o I andre virksomheter 
o I regionen 

• Bare for bedrifter: 
o Er det sannsynliggjort at prosjektet kan bidra 

til verdiskaping for bedriften, eventuelt også 
andre bedrifter (leverandør, kunde)?  

o Vil prosjektet kunne bidra til bedre 
lønnsomhet og økt konkurranseevne 
(markedsandeler, nye markeder, 
opprettholde/øke inntjening, redusere 
kostnader, osv.)? 

• Bare for offentlige virksomheter 
o Er det sannsynliggjort at prosjektet kan bidra 

til nye tjenester, økt kvalitet, brukernytte 
og/eller reduserte kostnader i virksomheten?  

o Kan prosjektresultatene ha overføringsverdi 
for andre aktører – potensial for 
oppskalering? 

• Er det sannsynliggjort at prosjektet kan bidra til 
kunnskapsoppbygging regionalt hos prosjekteier og 
samarbeidspartnere?  

(skala 1-7)  



o Er kunnskapsoppbygging ut over involverte 
aktører beskrevet?  

o Hvordan vil prosjektet bidra til 
kunnskapsutvikling i regionen? 

o Hvem kan dra nytte av kunnskapen som 
utvikles i prosjektet? 

Generell prosjektkvalitet  
• Hvor klar sammenheng er det mellom hovedmål, 

delmål, forskningsspørsmål og løsningsforslag 
(sammenheng og struktur) 

• Er prosjektmålet etterprøvbart? 
• Hvor god er prosjektplanen – sammenheng mellom 

aktiviteter, budsjett, milepæler og resultatbeskrivelse? 
• Er prosjektplanen realistisk? 

(skala 1-7)  

Grad av forskningsinnhold – potensial for ny 
kunnskap 
• Hvor klart er prosjektet posisjonert i forhold til 

kunnskaps- og forskningsfronten? 
• Vises det til relevante referanser? 
• Er behovet for ny kunnskap/nye kombinasjoner av 

eksisterende kunnskap klart beskrevet? 
• Er forskningsspørsmålene klart formulert? 
• Er forskningsmetoden godt beskrevet og begrunnet? 
• I hvilken grad frembringer prosjektet ny kunnskap av 

betydning eller nye kombinasjoner av eksisterende 
kunnskap? 

• Bidrar prosjektet til kunnskapsoppbygging for 
involverte aktører? 

(skala 1-7)  

Involverte aktørers faglige forutsetninger 
• Har teamet den faglige kompetansen som er 

nødvendig for å gjennomføre prosjektet? 
• Prosjektleders kompetanse? 
• Partnernes kompetanseprofil? 
• Prosjektorganisering og arbeidsdeling? 

 

(skala 1-7)  



Sannsynlighet for videreføring i hovedprosjekt  
• Er prosjektet forankret i virksomhetens ledelse og 

strategi/planer? 
• Viser prosjektbeskrivelsen hva som tenkes videreført i 

et hovedprosjekt? 
• Hvor skal det søkes om midler til hovedprosjekt? 
• Er dette reelt sett et forprosjekt? 

(skala A-C)  

Samarbeid – brukermedvirkning 
• Er det et reelt samarbeid mellom partene i 

prosjektet (forskningsinstitusjon – bedrift, 
forskningsinstitusjon – offentlig virksomhet)? 

o Hvordan gjenspeiles samarbeidet i 
budsjettet? 

o Hvordan gjenspeiles samarbeidet i 
eventuelle arbeidspakker? 

o Er roller og oppgaver til aktørene som er 
involvert i prosjektet beskrevet? 

• Er det tverrfaglig samarbeid i prosjektet (hvis 
relevant)? 

o I hvilken grad er tverrfaglig samarbeid 
avgjørende for å gjennomføre prosjektet? 

• Involverer prosjektet aktive/utførende 
samarbeidspartnere fra andre fondsregioner (hvis 
relevant)? 

• Har prosjektet internasjonale partnere – hvor 
involverte er de i prosjektets gjennomføring (hvis 
relevant)? 

 

(skala A-C)  

Addisjonalitet  
• Har finansiering fra RFF Agder utløsende effekt når 

det gjelder realisering og omfang av prosjektet? 
• Er det søkt om midler fra andre finansieringskilder? 

(skala A-C)  

Samlet vurdering fra panelet 
(C=2, B=4, A=6) 

(skala 1-7)  
 

 


