Forslag til oppsett for søknad om støtte til graveprosjekt
Hvis det er vanskelig å komme i gang med søknaden, kan du prøve å ta utgangspunkt i dette
forslaget til disposisjon:
Oppsummering
Et avsnitt om hva dere ønsker å gjøre og hvor mye dere søker om.
Bakgrunn
Et avsnitt om avisa, antall ansatte og dekningsområde, og en oppsummering av hva dere har
skrevet om saken hittil. Hvorfor er saken viktig for leserne deres?
Prosjektbeskrivelse
Vær konkret. Hva er saken? Hvorfor føler dere at det er ubesvarte spørsmål? Hva kan dere komme
fram til som er nytt? Og hvorfor er det viktig å få svar på disse spørsmålene? Kanskje kan saken
settes inn i en større sammenheng, illustrere et generelt problem?
Metode
Hvor og hvordan kan dere få svar? Hvem er aktuelle kilder, både skriftlige og muntlige? Er kildene
lett tilgjengelige eller kreves det innsynsjobbing og kildepleie? Kan det bli nødvendig med
anonymisering? Kan dere støte på etiske dilemmaer?
Hvordan vil dere fortelle saken?
Fremdriftsplan og publisering
Når kan det bli aktuelt å publisere, og omtrent hvor mange saker kan det bli? Er det mulig å skrive
foreløpige titler eller noen linjer om hver enkelt sak dere ser for dere? Det er en fordel å være mest
mulig konkret! Kanskje vil det komme reaksjoner og tips etter hvert som gjør at dere må jobbe
videre, det er ikke sikkert at en slik sak er avsluttet når dere publiserer første «runde».
Medarbeidere
Kan du skrive fem linjer om journalisten(e) som skal jobbe med saken? CV kan også lastes opp
som vedlegg.
Budsjett
Tenk gjennom hvilke utgifter dere vil ha. Dere trenger først og fremst tid til å grave, så
hovedutgiften blir kanskje innhenting av vikar eller kjøp av frilansstoﬀ for å frigjøre tid til å grave. I
tillegg kan det være aktuelt å hyre inn ekstern kompetanse som kan hjelpe dere i gang (LLA kan
sette dere i kontakt med relevante eksperter). Husk også å synliggjøre egeninnsats, for eksempel
reportasjeledelse. Ta også med om prosjektet kan gi andre inntekter eller om dere har søkt om
støtte andre steder.
Lykke til!
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