
 

 

 

1 

 

Bedömningskriterier för ansökningar 2021  

1. Vetenskaplig kvalitet: 
 Innehåller ansökan en aktuell beskrivning av bakgrund och kunskapsläge? 
 Är hypoteser och mål väl beskrivna? 
 Är frågeställningen vetenskapligt beskriven? 

 
2. Föreslagna material och metoder: 

 Är valda material och metoder validerade och relevanta för frågeställningarna? 
 Är föreslagna material och metoder tillgängliga inom rimlig tid? 
 Är materialet eller metoden på något sätt unik? 
 Finns etiska eller miljömässiga risker förknippade med projektet? 

 
3. Sökandens eller gruppens vetenskapliga kompetens: 

 Har aktuellt CV bifogats? 
 Finns nödvändig kompetens i projektgruppen? 
 Finns det tidigare publikationer från gruppen inom området? 

 
4. Redovisade kostnader: 

 Anges hela kostnaden för projektet?  
 Är kostnaderna tydligt redovisade för projektets olika delar? 
 Är kostnader och övriga insatser rimliga?  
 Skulle något kunna göras annorlunda för att reducera projektkostnaden? 
 Har medel beviljats eller sökts från andra finansiärer? 
 Kan projektet genomföras utan Lantmännens Forskningsstiftelses medverkan? 
 Har hänsyn tagits till att stiftelsens tak för overhead är 30 % av projektets totala kostnad? 

 
5. Redovisad tidplan: 

 Finns det en tydlig tidplan? 
 Anknyter tidplanen till aktiviteter och leveranser? 
 

6. Angelägenhet:  
 Är projektets angelägenhet, ekonomiska potential och tid till marknad för primärproduktion 

och/eller industri och handel väl beskrivna?  
 Har sökanden beskrivit vilken betydelse projektet kan få för området? 
 Kan de beskrivna leveranserna omsättas direkt kommersiellt eller krävs ytterligare insatser? 
 Kan projektet leda till patent eller annan form av IPR som kan få kommersiell betydelse? 
 Har hållbarhetsperspektivet belysts?  

 
7. Resultatförmedlingsplan: 

 Finns det en resultatförmedlingsplan som beskriver hur resultaten kommer att spridas? 
 Finns en plan för hantering av patent och annan IPR? 
 Är resultatförmedlingsplanen kopplad till tidsatta leveranser? 
 Finns en plan för vetenskaplig publicering? 
 Finns det en projektledningsgrupp där stiftelsen är representerad (obligatorisk i alla 

stiftelseprojekt).  
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