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Projektskiss BIG – Ansökan inför 2022 
Instruktioner: 
Projektskissen ska insändas via formulär på www.big-geo.se senast den 13 augusti, 
2021. 
 
För att projektskissen ska hanteras ska följande krav vara uppfyllda: 

 Projektet ska i första hand besvara en eller flera av de efterfrågade prioriterade 
forskningsinsatserna, för aktuellt år, angivna i del 3 av inriktningsdokumentet.  

 Projektet ska behandla geoteknik med fokus på frågeställningar som rör 
transportsystemets infrastruktur. 

 Projektet ska innehålla tydliga och uppföljningsbara mål. 

 
Projektskissen ska omfatta all information i enlighet med mallen samt följa de 
begränsningar avseende omfattning som anges i mallen. 
 
De projektskisser som uppfyller ovanstående skall-kraven kommer vid utvärderingen, 
som görs av BIGs styrelse, att bedömas utifrån följande kriterier: 

 Bedömning av behovet av att forskningsfrågan prioriteras 
 Projektskissen potential att med föreslagen metodik och projektorganisation bidra till att 

formulerad forskningsfråga besvaras. 
 Projektskissen potential att bidra till att en eller flera av de för PF formulerade nyttorna 

erhålls 
 
Besked om huruvida projektskiss går vidare till steg 2 i utvärderingsprocessen kommer i 
början av september. 
 
Projektskiss kan inlämnas av aktör som inte är BIG-parter. Förutsättningen för att en 
icke-BIG-partner ska kunna beviljas medel från BIG är att en av BIG-partner medverkar i 
det föreslanga projektet.  
 
Det finns även ett generellt kriterium som gäller för alla BIG-projekt att finansering är 
50% medel från BIG och 50% annan finansiering. 
 
Följande personer är kontaktpersoner för respektive BIG-partner: 
Chalmers Minna Karstunnen 
KTH  Stefan Larsson 
LTU  Jan Laue 
SGI  Bo Vesterberg 
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Titel projekt:  [Ange projektets titel] 
Sökande: [Ange företag/organisation] 
Huvud utförare:  [Ange utförare] 
Medverkande BIG-partner: [Ange BIG-partner] 
Andra medverkande:  [Ange företag/organisationer] 
Projektledare utförare: [Ange namn och företag] 
Typ av projekt: Doktorand   Seniorforskning, Förstudie 
 
Prioriterade forskningsinsats nr:  XXX  (ange D, E eller F enligt inriktningsdokument) 
 
Formulera den primära forskningsfrågan:  (max 200 tecken) 
Formulera den forskningsfrågan som är den primära att projektet ska bidra till att besvara. 
 
Ange de nyckelord enligt ID 2021 som omfattas:  (max 3 nyckelord) 
Lista de nyckelord från aktuell ID 2021 och aktuell PF som din projektskiss främst relaterar till. 
 
Projektets mål: (max 500 tecken) 
Formulera konkreta tydligt mål med projektet. Notera att ett mål ska gå att följa upp. 
 
Förväntad nytta med projektskissens mål 

a) Om du bedömer att din projektskiss relaterar till någon av de nyttor som listas i ID 
2021 under aktuell PF. Lista dom här 

b) Ange andra förväntade nyttor av föreslaget projekt.  
Lista dom här (t.ex. nyttor för branschen, ekonomiska nyttor, koppling Agenda 2030) 
 

Motiv till att projektet behövs (Bakgrund): (max 2000 tecken) 
Vad är bakgrunden till att projektet föreslås.  
Vilket identifierat behov ligger som bas för att projektet föreslås. 
Vet ni något om huruvida frågan är behandlad tidigare, isåfall av vem? 
 
Referenser  
Här har du möjlighet att komplettera med referenser till tidigare arbeten som berör projektskissen. 
Men det är inget krav i detta skedet 
 
Projektets genomförande: (max 1500 tecken) 
Hur har ni tänkt lösa frågeställningen? 
Lista ingående aktiviteter med tillhörande delresultat 
Aktivitet Delresultat 
  
(Om projektet går vidare till nästa steg där en fullständig projektbeskrivning ska redovisas, så är 
det dessa aktiviteter som du ska tidsätta, ge budget och beskriva mer i detalj.) 
Vanliga aktiviteter: Litteraturstudie, laboratorieförsök, fältundersökningar, analys, rapport 
 
Organisation: 
Medverkande samt deras roll i projektet 
 
Finansiering: 
Total bedömd projektbudget för projektet är: 
 0 – 1 000 000 kr 
 1 000 000 – 2 000 000 kr 
 2 000 000 – 4 000 000 kr 
 >4 000 000 kr 

Notera att maximalt så beviljas 50% av ovanstående belopp från BIG. Notera att det är både 
arvode och omkostnader som ingår i ovanstående belopp för alla deltagare i projektet. 
 
Tidplan: 
Projektstart:    Projektslut: 


