Ja, det går bra. Vill du ändå ta del av vad som sades finns en film från eventet på ArkDes Facebook-sida (länk).

Beviljad summa betalas ut till bank/post-gironummer. För att kunna vara mottagare behöver du vara
organisation, institution eller företag med F-skattsedel. Medel betalas inte ut till enskilda personer.

Ja, projektet får gärna genomföras i samarbete med internationella aktörer, men projektet behöver
innehållsligt utgå ifrån svenska förutsättningar. Utbetalning av medel behöver också ske till en svensk part.

Budgeten skall vara kortfattad men innehålla en uppskattning av hur de önskade medlen skall fördelas på
arbetstid (fördelat på olika aktiviteter) eventuellt material, resekostnader och tryckkostnader. OH-kostnader får
uppgå till max 10 % av projektets budget. Budgeten skall rymmas inom projektbeskrivningen.

Ja, finns en möjlighet att utöka projektets omfattning med annan finansiering går det bra. Exempelvis kan ett
företag välja att medfinansiera ett projekt där en av de anställda deltar. Det behöver då framgå av budget och
projektbeskrivning.

Ja, det går bra.

Nej, den samverkan vi är ute efter är främst mellan olika yrkesgrupper och olika typer av verksamheter.
Exempelvis skulle en privatpraktiserande arkitekt kunna söka tillsammans med en forskare, en person från en
ideell förening, eller en kommunanställd stadsplanerare.

När vi har beslutat vilka projekt som går vidare så skrivs avtal med respektive part om vad som gäller för det
specifika projektet. Då det kan handla om att ta fram en prototyp, bygga om en park, ta fram en plan eller
skriva en forskningsartikel så är resultaten olika och kommer därmed behöva hanteras olika.

Denna första omgång har deadline för ansökan den 17:e mars och vi kommer att utvärdera utfallet
löpande, både vad gäller antal sökande, kvalitet på ansökningarna samt utfall på de som gått vidare.
Om vi ser att det fungerar bra och budgeten tillåter kommer vi att genomföra detta även nästa år.

