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Søknaden sendes til
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Karl Johans gate 35, 0162 Oslo
E-post: bjarne.kjeldsen@ka.no  Merk sendingen ”FoU 2004”


Søknad om FoU-midler fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 
Søknadsfrist: 8. oktober 2004

Om søkeren
Ansvarlig søker: (Menighetsråd, fellesråd, styringsgruppe e.l.)


Postadresse:

E-post:

Kontaktperson for søker:

Telefon til kontaktperson:

E-post til kontaktperson:

Hvilke menighetsråd og/eller fellesråd er involvert i prosjektet:



Om prosjektet
Formål med prosjektet: 
(Det må formuleres klare mål for prosjektet. Målene må formuleres slik at en ved avslutning av prosjektet kan evaluere i hvilken grad målene er oppnådd.  I prosjekter som har kostnadseffektivisering som målsetting bør det fremgå hvilke innsparinger man regner med)




Beskrivelse av prosjektet: 
(Bakgrunn for prosjektet, omtale av. spesielle utfordringer/kritiske faktorer for å nå formålet, valg av arbeidsform/metodikk, omtale av eventuelt forprosjekt, ønsket/forventet resultat)






Forankring av prosjektet 
(Beskriv hvordan ansvarlige og berørte instanser, tilsatte, samarbeidspartnere mv er informert, involvert og motivert for gjennomføring av prosjektet) 







Organisering og framdrift 


Hvordan skal forsøket organiseres 
(Det må klart framgå hvilke instanser (fellesråd / menighetsråd / styringsgruppe / arbeidsgruppe / referansegruppe) og personer som får ansvar for utvikling og framdrift i prosjektet.  



Samarbeid med berørte instanser, fagmiljø mv (fagforeninger, konsulenter, organisasjoner mv). Legg eventuelt ved kopi av samarbeidsavtale.


Fremdriftplan 
som beskriver prosjektperiode med angivelse av tidspunkt for oppstart, milepæler og for avslutning av prosjektet:


Evaluering/erfaringsdeling
Omtal eventuelle planer for hvordan prosjektet kan evalueres, og planer for hvordan erfaringer for gjennomføring av prosjeket kan spres til andre deler av kirken. 




Budsjett
På kostnadssiden medtas 
1) Lønnskostnader til eksisterende stillinger som bruker arbeidstid på prosjektet (angi hvem dette er)
2) Lønnskostnader til evt. nye stillinger som opprettes i forbindelse med prosjektet
3) Driftskostnader i forbindelse med prosjektet (f.eks reisekostnader, møte- og seminarutgifter, konsulenttjenester, administrasjonskostnader)

De ulike typer kostnader må spesifiseres.

På inntektssiden medtas
1) Egenandel (f.eks finansiering av lønns-	kostnader i eksisterende stillinger)
2) Forventet tilskudd fra evt. andre tilskuddsgivere
3) Det søknadsbeløpet en ber om å få tildelt.

Det må settes opp budsjett for alle kalenderår fram til prosjektet avsluttes.


SØKNADSBELØPET
(angi hva dere søker dekket)





