
A = side 7 i den oprindelige ansøgning 

BILAG 2.1: 
SAMARBEJDSAFTALE 

Udfyldes når ansøgeren ikke er en forskningsinstitution 

Denne samarbejdsaftale er indgået mellem: 

Ansøger: 

Ansøgers navn: 

Gade, nr.:  

Postnr. og by:  

Faglig projektleder/kontaktperson(er): 

CVR-nr.: 

CPR-nr.: (udfyldes kun, hvis intet CVR-nr.): 

E-mail:

Telefonnummer: 

og: 

Forskningsinstitution: 

Institutionen navn: 

Gade, nr.:  

Postnr. og by:  

Faglig projektleder/kontaktperson(er): 

CVR-nr.: 

E-mail:

Telefonnummer: 

Ved vores underskrifter bekræfter vi på tro og love at: 
- Projektet har et klart videnskabeligt formål og lødighed og vil blive dokumenteret på f.eks. baggrund af

kameradokumentation, observatøriagttagelse eller videnskabelig afrapportering m.v.
Denne aftale bekræfter også, at der mangler viden på området, som forsøget vedrører, og at forskningsinstitutionen vil
støtte ansøger og projektet på bedst muligt videnskabeligt vis.

Dato:

Underskrift ansøger: 

Dato: 

Underskrift repræsentant for forskningsinstitutionen: 


	Redegør for, hvorvidt der mangler viden på det område, projektet vedrører, og/eller hvordan projektet vil bidrage til at skaffe ny viden:
	Fartøjets pris pr. dag (DKK):
	Havnekendingsnummer:
	Fartøj 1: EU identitetsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	Havnekendingsnummer:
	( Der er endnu intet fartøj knyttet til projektet.
	* Kontrakter mellem fartøj og ansøger, om deltagelse i projektet, skal vedlægges denne ansøgning.**Ved deltagelse af flere fartøjer i projektet, kan de tilføjes i bemærkningsfeltet. Husk at angive de samme fartøjsoplysninger, som herover.
	Ved min underskrift bekræfter jeg på tro og love at:
	- ovennævnte oplysninger er korrekte og ansøgeren forpligter sig til at overholde de gældende bestemmelser, der ligger til grund for godkendelsen.
	- være medvidende om, at såfremt forkerte oplysninger er afgivet i denne ansøgning, kan godkendelsen blive trukket tilbage.
	- forpligte sig til at meddele Fiskeristyrelsen om eventuelle ændringer, der kan have betydning for godkendelsen af denne ansøgning.
	- forpligte sig til at levere alle oplysninger, der er påkrævet i henhold til EU’s regler.
	- forpligte sig til at overholde gældende EU forordninger.
	- underskriver er tegningsberettigede for ansøgeren, kopi af eventuel fuldmagt vedlægges som bilag.
	- være indforstået med, at alle tilladelser offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside.



Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		Ansøgningsskema til 2 pct forsøgskvote.pdf




		Rapport oprettet af: 

		INFO

		Organisation: 

		




 [Personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev fundet problemer i kontrollen, som kan medføre, at dokumentet ikke er fuldt tilgængeligt.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 12

		Gennemført: 17

		Mislykkedes: 1




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Skal kontrolleres manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Gennemført manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Gennemført		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Gennemført		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Gennemført		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Gennemført		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Gennemført		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Gennemført		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Sprunget over		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Mislykkedes		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Sprunget over		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Sprunget over		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Sprunget over		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Sprunget over		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Sprunget over		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Sprunget over		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Sprunget over		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring
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