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 APPENDIX 
– Avsiktsförklaring/Letter of Intent  

Ett exemplar ska skrivas för varje organisation/företag som deltar, i form av ett inskannat dokument, 
företrädesvis i PDF-format. Fälten nedan fylls i av behörig företrädare för organisationen/företaget. 
Dokumentet aviserar organisationens/företagets avsikt att ingå i rubricerade samarbete. Det slutgiltiga 
beslutet om parternas åtagande görs vid signeringen av den formella överenskommelsen för projektet, 
under förutsättning att erforderliga medel erhålls från KK-stiftelsen. Reglering av immateriella rättigheter 
sker i separat avtal. 

1. Projektets titel 
 

Företagsforskarskola inom Smart Industri      

2. Representant för organisationen/företaget 
För- och efternamn Organisation/företag 

            
Titel E-mail 

            
Adress Postadress 

            
Websida Telefonnummer 

            
Organisationsnummer. 

 

Antal anställda som är involverade i projektet 

            

3. Tidigare samverkan mellan lärosäte och organisation/företag 

Beskriv eventuellt tidigare samverkan med antingen någon av Högskolorna i Skövde, Väst, Halmstad, 
Jönköping University eller Mittuniversitetet (max. 700 tecken) 
 

      

4. Organisationens/företagets egna mål med projektet 

 

 

Beskriv framtida utmaningar inom produktion och produktutveckling och vilken nytta kompetenshöjning 
och forskning via industridoktoranden/industridoktoranderna förväntas åstadkomma (Max. 700 tecken) 
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5. Organisationens/företagets roll och funktion i projektet 

Företaget utbildar medarbetare genom rollen som industridoktorand i minst omfattning 80% studietakt 
under fem år. Företaget ansvarar för industridoktorandens lön. Företaget åtar sig att låta 
industridoktoranden avsätta erforderlig tid och att låta doktoranden att vistas vid såväl företaget som vid 
lärosätet i den omfattning som krävs för att genomföra utbildningen enligt den individuella studieplanen. 
Företaget tillhandahåller en handledare vid företaget och ger denne förutsättningar för att kunna fullgöra 
uppdraget. Företagets representanter deltar i forskarskolans referensgrupp och åtar sig att tillsammans 
med övriga parter genomföra erforderlig uppföljning av utbildningen och det gemensamma projektet. 
(Max. 700 tecken) 

      

6. Organisationens/företagets plan för projektet 

Organisationens/företagets plan för att försäkra sig om framtida nytta samt sprida information om 
projektet internt och externt (max. 700 tecken) 
 

      

7. Organisationens/företagets medfinansiering 

(Interna resurser värderas enligt organisationens/företagets interna rutiner, maximal timtaxa 800kr. 
Interna resurser beräknas i relation till vad som beskrivits i avsnitt 5 och 6 ovan. Godkända kostnader 
bestäms enl. http://www.kks.se/app/uploads/2017/06/godkanda-kostnader-1.pdf) 

 Timmar SEK/timme Total SEK ’000 

Doktorandens lön (80 % av heltid) 

  
        

Interna resurser: (arbetad tid med 800kr/h)  

      
                       

Interna resurser: (arbetad tid, lägre än 800 kr/h)                        

Interna resurser (lokaler) 

 
        

Interna resurser (resor)        

Interna resurser (material)        

Interna resurser (utrustning/licens)        

Interna resurser (kostnader för kommunikation och publicering)        

Interna resurser (konsultkostnader)         

 Lönebidrag från KK-stiftelsen (via lärosätet, se punkt 8)   -750 

Total projektfinansiering       
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Notera att organisationen/företagets totala medfinansiering till projektet (inte årligt bidrag) ska uppges.  

8. Övrig samfinansiering 

Skulle företagsforskarskolan beviljas medel från KK-stiftelsen kommer ett bidrag till industridoktoranden 
att betalas ut, upp till ett maximum 750 000 sek för fem heltidsstudieår med 80% studietakt. 

9. Avsiktsförklaringens parter 

Vi har tagit del av och varit delaktiga i upprättandet av den ansökan som avses i avsiktsförklaringen. I 
den händelse erforderliga medel tilldelas projektet har vi ambitionen att fullfölja de åtagande som 
beskrivits ovan. 

8.1 Organisationens/företagets företrädare 
För- och efternamn 

      
E-mail Telefonnummer 

            

8.1.1  Underskrift 
Datum 

      
Namn  

  

 


