Application: Testsøknad
Testoles organisasjon
Stiftelsen Dam: Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Summary
ID: 2020EP-0000000017
Status: Søknad

Oppgave: Søknad
Completed - 25 Mar 2020

Skjema: Søknad
PROSJEKTTITTEL: Testsøknad
SØKERORGANISASJON: Testoles organisasjon
PROSJEKTLEDER
Prosjektlederen er den som er ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
Fornavn

Testnavn

Etternavn

Testetternavn

Fødselsår (ÅÅÅÅ)

1980

Kjønn

Kvinne

Utdanning (fullført)

Bachelor

Arbeidssted

TestArb

Stilling

TestStilling

Fylke arb.sted

Nordland

Telefon

777777777

E-post

test@test.no
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SØKNADSSUM
Må være mellom 50.000 og 200.000. Skriv inn tall UTEN komma, mellomrom eller punktum.
60000

PROSJEKTPERIODE
OBS: Formatet må være DD/MM/ÅÅÅÅ

Seneste oppstartsdato er 31/05/2020 og seneste avslutningsdato er 31/12/2020. Søknader utenfor disse
rammene vil bli avslått. Det er ikke mulig å legge inn sperrer for dette i søknadsskjemaet, så du må selv
passe på at dette blir rett.

Periode

Startdato

Sluttdato

20/05/2020

30/11/2020

EKSISTERENDE ELLER NYTT?
Velg det som passer best.
Styrking av eksisterende tiltak/prosjekt

PROSJEKTTILTAK
Velg minst en og maks to

Responses Selected:
Trening og aktivitet
Informasjon (bøker, brosjyrer, film, web etc)
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MILEPÆLER
Oppgi omtrentlige datoer for når de viktigste milepælene i prosjektet (opptil fem) fullføres. Milepælene
bør samsvare med det som beskrives under "Plan for gjennomføring" (se nedenfor).
Fullføringsdato (DD/MM/ÅÅÅÅ)

Aktivitet

1

20/05/2020

Oppstart av prosjekt

2

20/06/2020

Informasjon sendes til alle

3

20/09/2020

Siste websamling

4
5
HELSEKATEGORIER 1 (Stiftelsen Dam)
Dette er Stiftelsen Dam egen kategorisering av våre prosjekt. Velg det som passer best.
2. Somatisk helse

HELSEKATEGORIER 2 (HRCS)
Angi hvilke helsekategorier prosjektet omhandler. Kategoriene i det internasjonale
klassifiseringssystemet Health Research Classification System (HRCS) er tett knyttet til kategoriene i
diagnosesystemet ICD-10. Se nærmere forklaring her. Du kan velge inntil fem kategorier, men velg så få
som mulig for å beskrive hovedmålene for prosjektet. Ikke bruk “Generell helserelevans” eller “Andre
helseutfordringer” dersom andre kategorier beskriver prosjektet bedre.

Responses Selected:
Hjerte og kar
Mental helse, rus og lærevansker
MÅLET FOR PROSJEKTET
Beskriv hovedmålet for prosjektet. Maks 300 tegn
Målet for prosjektet er å teste dette.

BAKGRUNN OG BEHOV
Beskriv hvorfor det er viktig å gjennomføre prosjektet. Maks 800 tegn.
Bakrgunnen for prosjektet er at tilbudet mangler og at mange etterspør det.
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MÅLGRUPPE
Beskriv målgruppen prosjektet retter seg mot. Maks 400 tegn.
Målgruppen er personer som 1) trenger det og 2) har anledning til det

TILTAKET
Beskriv tiltaket og utformingen av prosjektet. Hva skal dere gjøre og hvilke metoder skal dere bruke?
Maks 1.000 tegn.
Tiltaket er webmøter der vi skal X for å få til Y

PLAN FOR GJENNOMFØRING
Beskriv de mest sentrale fasene og milepælene i prosjektet. Herunder hvor prosjektet skal gjennomføres.
Maks 1.000 tegn
Vi skal gjennomføre dette i løpet av nærmeste framtid i følgende trinn:
1) Trinn 1
2) Trinn 2
3) Siste trinn

PROSJEKTGRUPPENS KOMPETANSE
Beskriv hvordan prosjektgruppens totale kvalifikasjoner er tilstrekkelig for å gjennomføre prosjektet.
Maks 700 tegn
Prosjektgruppen består av X, Y og Z

TIDSBRUK
Vennligst oppgi omtrent hvor mange timer som ble brukt på arbeidet med den aktuelle søknaden
tilsammen (inkludert arbeid hos eventuelle eksterne samarbeidspartnere).
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TILBAKEMELDING
Valgfritt. Vi vurderer fortløpende å gjøre justeringer i dette programmet - både i utlysningen og i dette
skjemaet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du mener vi kan gjøre annerledes eller hva som fungerte
bra. Maks 700 tegn
(No response)
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