
Studenter Navn E-post Telefon

Kontaktperson

Andre deltakere

Faglig veileder

Lærested/studium

Bedrift Navn Org.nr.

Kontaktperson Navn E-post Telefon

Prosjektbeskrivelse

Budsjett

Totalt

Søknad om støtte til studentprosjekter i samarbeid med ekstern 

samarbeidspartner i Trondheimsregionen

sum kr

Totalt

sum krKostnadsplan

Finansieringsplan

Kort beskrivelse av tema og problemstilling for prosjektet                                                                      

Prosjektet tilhører emne:

Prosjektet skal leveres innen:



Betingelser

• Kopi av oppgavens sammendrag og tittelside

• Sluttregnskap: Oppsett over medgåtte kostnader. Legg ved originale kvitteringer.

• Navn, personnr. og bankkontonr. til den som midlene skal overføres til.  

Dette sendes/leveres til lærestedets kontaktperson.                                                             

Lærestedets kontaktperson:

Beløp:

Prosjektet utføres som en del av studentenes studieplan og relatert til emne som angitt:

Sted og dato:

Faglig veileder ved lærested: 

Prosjektet gis tilskudd:

Sted og dato:

For bedriftene koster det ingenting ekstra å delta, men deltakelse forutsetter at bedriftene setter 

av tid og personell som kreves for å få gjennomført oppgaven.

Underskrifter

Jeg er kjent med betingelsene og søker med dette om tilskudd i henhold til budsjett. 

Sted og dato:

Student (kontaktperson)

Trondheimsregionen gir etter søknad inntil kr. 4.000 i støtte til å dekke ekstra kostnader med å 

gjennomføre studentprosjekter (fortrinnsvis bachelor og masteroppgaver) i samarbeid med privat 

og offentlig næringsliv. Ved spesielle behov kan større støttebeløp gis. Følgende kostnader kan 

dekkes:

• Reisekostnader (transport og losji) direkte relatert til prosjektet. Dette vil være direkte kostnader 

i henhold som dokumenteres med kvitteringer.

• Andre driftskostnader direkte relatert til prosjektet (ekstraordinære kostnader til lab, 

undersøkelser, osv.)

Budsjett med kostnadsplan og finansieringsplan må spesifiseres i dette skjemaet. Dersom 

bedriften/virksomheten det samarbeides med bidrar med finansiering skal dette settes opp i 

finansieringsplanen.

Det gis kun støtte til prosjekter som inngår i studentens studieplan. Det skal angis hvilket emne 

prosjektet inngår i. 

Prosjektet skal være godkjent i henhold til studieplan og av faglig veileder ved 

utdanningsinstitusjonen før det søkes tilskudd. Faglig veileder skal derfor attestere denne 

søknaden før den sendes.  Dersom ikke annet avtales, er oppgaven lærestedets eiendom og det 

eksisterer åpenhet i forhold til innholdet.

For å få utbetalt tilskuddet ber vi om følgende:                                                                         

For øvrig skal planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjektet være i henhold til lærestedets 

retningslinjer for slike prosjekter. Dette inkluderer også rutiner og satser til slike prosjekter.         

Utbetaling av tilskuddet




