Statutter for Trøndelag Ortopediske Verksteds fond til forskning og utvikling

Trøndelag Ortopediske Verksted ønsker å bidra i utviklingen av fagfeltet ortopedi, og gir derfor
midler til FoU innen området.
1. Fondets formål
Det kan søkes om støtte til klinisk rettet forskning og utvikling innenfor ortopediteknikk og
medisinsk behandling der det i tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.
2. Hva kan søkes, og hvem kan søke
Støtten kan omfatte personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak, driftskostnader,
samt avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet.
Søkere må være fagpersoner i samarbeidende fagmiljøer av Trøndelag Ortopediske Verksted.
3. Utlysning
Utlysning skal skje i aktuelle fagmiljø og på Trøndelag Ortopediske Verksteds hjemmesider.
4. Søknad
Det ønskes kortfattede, enkle søknader. Søknaden skal inneholde:










Tittel på prosjektet
Kort prosjektpresentasjon, max ½ side
Kort begrunnelse for hvordan prosjektet understøtter fondets formål
Hovedmål og delmål
Fremdriftsplan som viser milepæler/etapper og tidfestede leveranser
Plan for formidling og fremtidig bruk av resultater
Prosjektorganisering med prosjektansvarlig/prosjektleder/prosjektmedarbeidere og
samarbeidspartnere
CV for prosjektleder og annet nøkkelpersonell
Spesifisert budsjett

5. Søknadsbehandling
Styret nedsetter en fagkomité som behandler søknadene og foreslår tildeling innenfor den gitte
ramme. Styret fatter endelig beslutning om tildeling, basert på fagkomitéens anbefaling.
Søknadene vurderes i forhold til følgende hovedkriterier:






Faglig relevans
o Prosjektet skal føre til kunnskap, metoder, behandlingstilbud eller lignende som
forventes å ha nytteverdi innenfor ortopediteknikk og medisinsk behandling der det i
tillegg benyttes ortopediske hjelpemidler.
Relevans for fagmiljøene
o Prosjektet skal være forankret i fagmiljøenes strategiske planer og/eller fagplaner
Gjennomførbarhet
o Prosjektet skal fremstå som gjennomførbart i henhold til fremdriftsplan, budsjett og
organisering
Formidling og fremtidig bruk
o Prosjektets resultater skal formidles i form av publikasjoner, foredrag og/eller interne
seminarer eller kurs, og det skal fremgå hvordan oppnådde resultater kan komme til
nytte.

6. Prosjektoppfølging
Det rapporteres på milepæler i henhold til fremdriftsplan. Dersom det oppstår forsinkelser i
prosjektet, skal Trøndelag Ortopediske Verksted underrettes. Det vurderes årlig hvorvidt forsinkede
prosjekter skal stoppes eller fremdriftsplan skal revideres.
7. Sluttrapport og forskningsresultater
Det skal avlegges en sluttrapport med faglig beskrivelse av utført arbeid og oppnådde resultater i
henhold til prosjektets hovedformål og delmål.

