Vejledning til afrapportering af Kartoffelafgiftsfondens projekter.
Generelt
Afrapportering af projekter har til formål at delagtiggøre andre interesserede i de problemstillinger projektet har afdækket og hvilke resultater, der er opnået.
I omfang og indhold skal rapporten stå mål med det faglige indhold i projektet, og formen må
gerne følge de karakteristika der ligger i afrapportering for fagområdet.
Andre interesserede skal kunne bruge resultaterne, og andre skal kunne anvende og bygger videre på samme emne.
Projekter der forløber over flere år afrapporteres med en årlig statusrapport og en samlet rapport ved projektets afslutning. Statusrapport må gerne være et resume med delresultater sammenholdt med de opstillede milepæle.
Alle rapporter skal være i en form, der egner sig til offentliggørelse på fondens hjemmeside.
Sproget skal være dansk. Artikler, poster m.m. fra projektet på andre sprog må gerne indgå som
bilag.
Projektrapport indsendes inden 2½ måned efter projektets afslutning.
Titel.
Projektets titel anføres jf. ansøgning til fonden.
Projektansvarlig og deltagere.
Projektleder samt deltagere fra andre virksomheder eller organisationer skal fremgå med navn på
såvel person som hvor vedkommende er ansat.
Resume
De redegøres for projektets hovedresultater og konklusioner i en populærvidenskabelig form
(max 2 A4 side i tekst excl. billeder og figurer). Den typiske modtager er en interesseret kartoffelavler.
Projekts faglige forløb.
Ved redegørelse for projektets forløb og resultater er den typiske modtager en kollega med en
faglig grundindsigt i emnet.
En redegørelse for hvilke spørgsmål projektet skal afklare med basis i en kort information om
den nuværende viden, der er relevant for projektet, på området.
Eks. I projekter under forskning og forsøg vil det være de faglige informationer
omkring projektets emne, der er i fokus.
I projekter vedrørende afsætningsfremme vil det være overvejelse over hvilke virkemidler, der skal gøres brug af og hvordan disse vil kunne fremme afsætningen af
kartofler.
I sygdomsforebyggende projekter begrundes for den forventede effekt af de foranstaltninger, der indgår i projektet og hvordan det vil kunne bryde eller forebygge
smitteveje.
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Hvilke delmål er der opstillet for undersøgelsen eller tiltag under projektet.
Hvilke milepæle, har der været opstillet for projektet eventuelt gengivet fra ansøgningen.
I projekter med afsætningsfremme angives tillige hvem har været inddraget i
løsningen eller udformningen af de tiltag, der er udmøntet af projektet.
En beskrivelse af hvordan undersøgelsen er foretaget med en begrundelse for de foretagne valg
og hvilke aktiviteter, der har indgået i projektet.
I projekter under forskning og forsøg redegøres for hvorledes forsøgene er planlagt
og udført, forsøgsplan kan indgå som et bilag. Tillige en begrundelse for den valgte
metode samt hvilke afvigelser, der har været gennem forsøgsperioden med betydning for resultaterne.
I forbindelse med afsætningsfremme redegøres for grundlaget for igangsætning af
aktiviteterne, samt forventningen til hvilken effekt det vil få for afsætningen.
Hvilke resultater blev der opnået, herunder en vurdering af resultaterne i forhold til de opstillede
mål.
Resultaterne skal tydeligt fremgå tillige med en diskussion af eventuelle afvigelser
i forhold til de opstillede mål. Det skal være muligt for en kollega at bruge resultaterne dels i rådgivningen, og dels til andre projekter der bygger videre op de opnåede resultater.
I forbindelse med afsætningsfremme er en del af resultat også hvordan har opbygning af konceptet (drejebogen) været for de tiltag projektet er udmøntet i, og
hvordan er det blevet modtaget af målgruppen. Det skal senere være muligt at
bruge erfaringerne til andre afsætningsfremmende indsatser.
I sygdomsforebyggende projekter sammenstilles sæsonens måleresultater og sammenholdes med relevante klimadata, som har betydning for smittetrykket i kartoffelmarken f.eks. af lus, coloradobiller og skimmel
Offentliggørelser vedrørende projektet.
Der laves en liste over hvordan og hvor resultaterne er offentliggjort eller planlagt offentliggjort.
Der anmodes om en detaljeret liste med titler på rapporter, artikler i tidsskrifter m.m. med tidsskrifters navn og nummer, webadresse til Internet (det skal fremgå om de pågældende sider er
beskyttet af password), osv. Har der været demonstration, åbent hus o.l. nævnes dato og sted.
Listen må gerne indgå som et bilag.
Dateret marts 2006.
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