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Ansøgning til DDB's projektpulje 2018
Indsendt: 03-10-2018 09:57:54

 Indsendt af: 
 Referencenummer: 1079934

  
 NemID

 Serienummer: 5711F1B7
 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA II, O=TRUST2408, C=DK

 Emne: CN=Finn Petersen + SERIALNUMBER=CVR:64942212-RID:1239956504746, O=KØBENHAVNS
KOMMUNE // CVR:64942212, C=DK

 Gyldig fra: 05-10-2016 11:40:03
 Gyldig til: 05-10-2019 11:40:02

 

Felter markeret med * skal udfyldes. Bemærk, at du ikke kan gemme ansøgningen undervejs. Det kan derfor være en god ide
at tage et pdf-print af ansøgningsskemaet og udfylde ansøgningen i Word først. Udfyld også projektskabelon,
budgetskabelon og hensigtserklæring(er), inden du udfylder ansøgningsskemaet.

  
Et eventuelt tilskud vil blive overført til den NemKonto, der er tilknyttet det angivne CPR- eller CVR-nr.

Oplysninger om ansøger

CVR-nummer
 Link til CVR

Produktionsnummer

Virksomhed/institution

Afdeling

Kontaktperson, fornavn (inkl. mellemnavn)

Kontaktperson, efternavn

Direkte telefonnummer

Gade, husnr., etage etc.

64942212

1003250859

KØBENHAVNS KOMMUNE

Biblioteksudvikling og Hovedbiblioteket

Ulla-Pia 

Larsen

24946446

Krystalgade 15
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Oplysninger om projektets økonomisk/juridisk ansvarlige
  

Navn

Titel

Gade, husnr., etage etc.

Postnummer

By

Ulla-Pia Larsen

Afdelingsleder

Krystalgade 15

1172

København K

Email ullala@kff.kk.dk

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

1172

København K

Biblioteksnummer



3/10/2018 Vis indsendt formular | KMD XForm ©2001-2018

https://ansogning.kc.kum.dk/xform/visblanket.asp?sessionid=274844&blanketID=2671&isSuccessful=hCgxhhTGsuKXHlS4ksxZHZ4rB8c%3D 3/4

 

Projekttitel

Projektresumé 
 (max 1000 tegn)

Beskriv hvad projektet vil levere, hvad
det skal opnå, hvem det vil gavne og
hvorfor det er vigtigt. Resuméet vil
indgå direkte i sagsfremstillingen til
Koordinationsgruppen.

Litteraturlisteautomaten 2.0

Projektets formål er at udvikle en webbaseret
applikation til at generere litteraturlister. Indledningsvist
vil der blive lavet en foranalyse med inddragelse af
målgruppen. 
 
Rent praktisk skal applikationen gøre det nemt for
eleverne at lave en litteraturliste og et redskab for
bibliotekarerne at henvise til, når de vejleder i at lave
litteraturlister. 

  
Målgruppen for applikationen er primært elever på de
studieforberedende ungdomsuddannelser, hvor det er
nødvendigt at vedlægge litteraturliste i forbindelse med
større projektopgaver. Universiteterne har på individuel
basis tegnet licens til forskellige
referencehåndteringsprogrammer f.eks. Mendeley og
RefWork, som de studerende kan anvende, men der
findes os bekendt ikke noget tilsvarende tilbud for
ungdomsuddannelserne. 

 

Projektperiode, inklusiv arbejdet med den udfoldede
projektbeskrivelse.

Startdato - Datoformat dd-mm-åååå

Slutdato - Datoformat dd-mm-åååå 30-11-2019

01-02-2019

Primære samarbejdspartnere (max 255 tegn)

Bemærk, at der sidst i ansøgningen skal
vedhæftes hensigtserklæringer fra projektets
parter om samarbejde

Gentofte Centralbibliotek

Hvilket af puljens temaer indskriver
ansøger sig i?

Biblioteket tæt på borgernes hverdag
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Litteraturlisteautomaten 2.0.docx

Budgetskabelon_til_DDB_s_projektpulje_2018_-
_v21.08.2018.xlsx

bilag1.pdf

Hensigtserklæring Litteraturlisteautomaten.pdf

Vedhæft bilag. Bilagene må højst fylde 15 MB i alt. (skabelonerne er tilgængelige på
hjemmesiden).

Budgetskabelon (benyt skabelon)

Øvrige relevante dokumenter

E-mail for indsendelse og kvittering finnpe@kff.kk.dk

Projektets budget, angivet i hele tal uden tusindtalsseparator

Egenfinansiering (er ikke et krav)

Ansøgt støttebeløb fra DDB

Samlet budget

355000

150000

505000

Projektbeskrivelse (benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Bemærk venligst, at et samlet budgetark skal uploades på ansøgningens sidste side.
Udfyld budgetskabelonen, inden du udfylder disse felter i ansøgningen. 

 Skabelonen finder du på DDB's hjemmeside

Kr.

Kr.

Kr.


