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De tre faser

Den gode idé

Projektgruppen

Projektansøgningen



Et behov for forandring i hverdagen

Kommende krav

• I lovgivningen

• Fra markedet

Men det kan også bare være den gode 

idé 

Lyt - når I er sammen med andre fra 

branchen eller måske især aktører som 

indgår i en værdikæde

Den gode idé



Lav et idéoplæg

• Formål med projekt

• Hvad er behovet og hvorfor

• Hvad indeholder projektet

• Hvilke typer af teknologier skal udvikles og hvilke 

problemer/udfordringer skal de kunne afhjælpe

• Hvem skal involveres i projektet 

• I selve teknologiudviklingen

• I brugen og implementering af teknologien

Passer projektet til MUDPs formålsbeskrivelser?

Brug også MUDP-sekretariatets tilbud om vurdering af 

projektideen

Den gode idé



Find de rigtige projektpartnere

• Hvem er berørt af ”problemet”

• Hvem skal bruge løsningen

• Hvem er essentielle for at løsningen implementeres

• Hvem skal lave løsningen

• Find dem der brænder for det samme som dig

• Afstem forventninger, bidrag og roller

• Gå i gang i god tid med at få partnerne ”ombord”

• Tænk i værdikæder

Projektgruppen

Virksomhed Rolle i projektet Bidrager med Ønsker til 
projektet



Projektansøgningens delelementer

Teknisk del

Forretningspotentialet

Administrative del

Formalierne



Forretningsmæssig del 

• Nyhedsværdi – i DK, men husk også udlandet

• Erhvervsmæssige resultater og potentialer, 

• Bryd det evt op på de enkelte målgrupper 

for løsningen

• Konkurrencesituationen 

• kommercialisering – hvordan kommer 

projektets resultater til at leve

Projektansøgningen

Teknisk løsning

• Beskrivelse af projektets tekniske del –

hvad er det der skal udvikles og hvordan 

kommer det til at foregå

• Opdel projektet i arbejdspakker og 

aktiviteter 

• Hvem er involveret hvornår?

• Miljø- og ressourcemæssige resultater



Administrativ del

Gå i gang i god tid med at samle:

• Deltagernes CV og timesats

• OH-faktor for de enkelte deltagere

• Virksomhedsbeskrivelser 

• Årsregnskaber

Udarbejdelse af: 

• Budget (vurdering af omkostninger og 

timeforbrug)

• Tidsplan

• Formidling

• Projektorganisation 

Projektansøgningen

Formalier i ansøgningen

• Underskrifter mv.

• Bilag mm.

Skriveprocessen

• Afsæt tid til at skrive ansøgningen – jeg regner med 

1 mdr. fuld tid

• Anbefaler at én eller to personer står for 

skriveprocessen - henter input fra partnerne 

• Sigt mod at være færdig i god til inden 

ansøgningsfrist



Projektansøgningen

Tjek at alt er med inden 

aflevering

Vent på svarAflever i god tid
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