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Akademisk projektpart (U/H/I)

Rymdstyrelsens noteringar
Kommentar:Godkännes för utbetalning

Datum:

Projekt
Diarienummer (Rymdstyrelsens)Projekttitel

Koordinerande industripart (företagets namn)

Här anger projektledaren kortfattat hur de resultat man hittills uppnått inom projektet värderas och sätter de uppnådda resultaten i 
relation till projektets planerade slutmål.

Värdering av resultat

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektresultaten (publiceras på webben)

Datum (YYYY-MM-DD) Rymdstyrelsens handläggare

Koordinerande projektledare

Signatur:

Namn:
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Ja   Ja   Ja   

Nej   Nej   Nej   

Övriga publikationer:

I projektet utgivna publikationer inom respektive kategori (ange fullständig 
referens):
Peer-reviewed papers:

Konferensbidrag:

Rapporter:

Delresultat: Ekonomi: 

Har projektet följt planen avseende:
Tid:

Hittills sökta forskningsanslag som resultat av projektet (ange fullständig titel, 
sökande, sökt anslag samt vilken organisation ansökan är ställd till):
EUs ramprogram:

Övriga ansökningar (ESA etc.):

I projektet sökta patent (ange fullständig referens):

I projektet genomförd annan resultat- och kunskapsförmedling:
Föredrag i välrenommerade teknikfora:

Arrangerade workshops/seminarier:

Hittills i projektet aktiva respektive examinerade forskarstuderande:

Nuvarande 
arbetsgivare

Arbetsgivare 
under 
doktorandtiden

Industri-doktor
and (ja/nej)

Fortsätter mot 
dr. (för lic.)UniversitetExamens

år
Examen 
(lic./dr.)Namn
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Rymdstyrelsens bidrag till projektet innebar att:
 projektet/etappen överhuvudtaget kunde startas och/eller slutföras 
 projektet/etappen kunde genomföras med större effektivitet än annars
 projektet/etappen fick just denna inriktning och upplägg
Kommentera bedömningen:

Underskrift av behörig firmatecknare från industrin samt från akademin
Ort och datum: Ort och datum:

Underskrift projektpart: Underskrift projektpart:

Namnförtydligande:

Titel:

Namnförtydligande:

Titel:
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