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Ansökan till Programmet för utveckling av rymdtekniska lösningar (1/2) 
Sökande 
Organisation 

 

Organisationsnummer 

 
Fullständig postadress (gata/box, postnr, ort) 

 

Projektledare/kontaktperson 

 

Telefon 

E-postadress 

 

Webbplats 

 
Ägarförhållande 

 

Antal anställda 

 

Årsomsättning 
 

Balansomslutning 
 

Allmänt 
Vilken del av programmet gäller ansökan 
☐ Rymdinfrastruktur 
☐ Dataexploatering 

Klassas bidragsmottagaren som SMF enligt EU:s 
definition1? ☐ Nej         ☐ Ja 
Om Ja:  
 ☐ Litet företag             ☐ Mellanstort företag 

Stödgrund, om bedömt av ansökande 
☐ Industriell forskning  
☐ Experimentell utveckling 
☐ Genomförandestudie 
☐ Försumbart stöd 
(Relevant stödgrund bedöms även av Rymdstyrelsen) 

Om ansökan avser försumbart stöd, uppge hur 
mycket försumbart stöd som bidragsmottagaren 
erhållit under de tre senaste åren: 
 

Finansiering 
Sökt belopp 
 

Projektets totala budget, inklusive annan extern finansiering (finansiär och belopp) 

 

 

 

 

 

 
1 https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en 
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Projekt 
Projekttitel 

 
Kort beskrivning av förslaget (100 ord) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum för projektstart 

 

Beräknat datum för projektslut 

 
Underskrift 
 Datum Namnteckning 

 
 
 
 
 
 
 
Namnförtydligande 
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Nödvändiga Separata bilagor 

Följande bilagor ska läggas till ansökan för att den ska kunna bedömas. Ansökan 
får inte överstiga 12 A4-sidor (12 p. Times New Roman), exklusive formuläret. 
Det finns inget krav på att CV:n för projektdeltagare ska bifogas. 

1. Teknisk beskrivning av projektet  

Ska minst innehålla: teknisk beskrivning och genomförbarhet, beskrivning av 
projektmål, rymdkopplingen, utvecklingsstrategi och metod.  

2. Behov och samhällsnytta  

Beskriv rymdrelaterat behov och tillämpning, marknadspotential och 
konkurrenssituation.  Ger lösningen tydlig samhälls- och affärsnytta? Är nyttan 
mätbar och skalbar? Finns befintliga liknande lösningar? 

3. Genomförande   

En realistisk tidplan (inklusive milstolpar), kostnads- och arbetsnedbrytning 
(kostnad per arbetspaket), projektstyrning (hur hanteras projektledning, 
dokumentation, marginaler), Identifiera risker under genomförandet som kan 
påverka resultat och tidplan.  

4. Aktörer  

Beskriv genomförande aktör(er), kompetenser, erfarenheter. Det finns inget krav 
på att CV:n för projektdeltagare bifogas. Om ansökande väljer att bifoga CV:n ska 
de ingå i den maximalt 12 sidor långa ansökan.  
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