SØKNAD OM STØTTE TIL KATAPULT-PROSJEKT
1

Katapult-prosjektet
Beskriv hvilke(n) utfordring(er) katapult-prosjektet forventes å skulle løse. Beskriv også hvilken fasiliteter og
kompetanse bedriften trenger i prosjektet for å utvikle produktet eller prosessen.
Ofte vil et katapult-prosjekt være en større eller mindre del av et større utviklingsprosjekt. Beskriv hvordan
katapult-prosjektet eventuelt inngår i et større utviklingsprosjekt, samt utfordringer, ambisjon og milepæler for
utviklingsprosjektet. Maksimum 200 ord.

2

Prosjektkostnad
Anslått prosjektkostnad

3

Om bedriften
Bedriftsnavn

Organisasjonsnummer

Omsetning sist regnskapsår

Antall ansatte

Bedriftsinformasjon

Navn

Epost

Telefon

Navn

Epost

Telefon

Ansvarlig for katapultprosjektet i bedriften

Daglig leder

Beskriv kort bedriftens virksomhet. Hva er dagens kjerneområder? Hva tror dere blir viktige områder om 3-5 år?
Maksimum 100 ord.

4

Markedsposisjon
Beskriv kort hvordan bedriften i dag er eksponert for konkurranse i sine markeder, og forventet utvikling.
Beskriv hvilken markeds-posisjon bedriften ser for seg i eksisterende eller nye markeder neste 3-5 år sammenlignet
med i dag, samt hvordan katapult-prosjektet kan bidra til å realisere posisjonen. Beskriv også hvilke faktorer som er
mest styrende for at bedriften lykkes med å realisere ambisjonene. Maksimum 150 ord.

5

Økonomisk støtte
Får katapult-prosjektet eller utviklingsprosjektet (som katapult-prosjektet er en naturlig del av) offentlig støtte.
Redegjør i så fall for dette med beløp, støttekilde og andel støtte ifht bedriftens bidrag.

6

Samarbeidspartnere
Navngi eventuelle samarbeidspartnere bedriften har i utviklingsprosjektet og planlagt katapult-prosjekt. Hvis
bedriften er medlem av en klynge, partner i et katapult-senter, del av et bedriftsnettverk eller målbedrift i en
næringshage bes dette også navngitt.

7

Katapult-senter
Navngi hvilket katapult-senter bedriften ønsker bistand fra, og beskriv kort hvorvidt det har vært kontakt, og om
katapult-senteret eventuelt har sagt noe om hvorvidt og evt når katapult-prosjektet kan gjennomføres.

8

Tittel og ingress
Gi en kortversjon av katapult-prosjektet i form av en tittel og en kort ingress. Ingressen bør gi et «folkelig» svar
på hva katapult-prosjektet skal løse, og hvorfor det er viktig for bedriften.

