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Anvisningar – Projektbeskrivning 
Om din projektidé bedömts som relevant för verksamheten i skola eller 

förskola, inbjuds du att inkomma med en utförlig projektbeskrivning och 

en ekonomisk plan. Projektbeskrivningen granskas av ett vetenskapligt 

råd. Det är därför viktigt att noggrant beskriva vilken forskning som 

genomförts tidigare, samt vilka metoder som ska användas för 

datainsamling och analys, så att rådet kan göra en bedömning av 

projektets vetenskapliga kvalitet.  

 

Både projektbeskrivningen och den ekonomiska planen ska följa de 

mallar, som kan laddas ner från hemsidan. Mallen för projekt-

beskrivningen innehåller information om vad som ska finnas med i 

beskrivningen och det finns även instruktioner för omfattning och 

format. De färdiga dokumenten skickas in i word- eller pdf-format till  

e-postadressen: fplis@hkr.se 

 

I den ekonomiska planen efterfrågas följande information: 

 
1. Namn, titel, månadslön, andel av heltid i projektet samt sökta 

lönekostnader för projektledare 

Notera att projektledare måste vara anställd vid Högskolan 

Kristianstad, eftersom projektledare är ansvarig gentemot 

plattformen för projektets genomförande. I de fall där 

huvudsökande är verksam i skola/förskola, är således 

huvudsökande och projektledare olika personer.   

 

 
2. Namn, titel, månadslön, andel av heltid i projektet samt sökta 

lönekostnader för andra medarbetare från Högskolan 

Kristianstad  

 

 

3. Namn, titel samt andel av heltid i projektet för medarbetare i 

skola/förskola 

 

Notera att plattformen inte kan finansiera lönemedel för 
medarbetare, som inte är anställda vid Högskolan Kristianstad.  
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4. Övriga kostnader i projektet, utöver lönekostnader 

Exempel på övriga kostnader är resor och utrustning. Kostnader 

för konferensresor, språkgranskning och publiceringskostnader 

tilldelas inte i förhand, utan kan sökas löpande av plattformen. 

Notera att maximal tilldelning av medel (dvs. lönekostnader och 

övriga kostnader) är 1 000 000 SEK per projekt och år. Notera 

även att medel beviljas för ett år i taget och att fortsatt 

finansiering kräver att de åtaganden som specificeras i 

dokumentet ”Instruktioner för projektledare” har följts. 


