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Ansøgning til DDB's projektpulje 2018
Indsendt: 03-10-2018 08:49:06

 Indsendt af: 
 Referencenummer: 1079909

  
 NemID

 Serienummer: 59FBABB2
 Udsteder: CN=TRUST2408 OCES CA III, O=TRUST2408, C=DK

 Emne: CN=Anne Vest Hansen + SERIALNUMBER=CVR:55133018-RID:25187470, O=Aarhus Kommune //
CVR:55133018, C=DK

 Gyldig fra: 17-05-2018 12:09:44
 Gyldig til: 17-05-2021 12:09:43

 

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.

55133018

1020284052

Aarhus Kommune

ITK Aarhus Kommunes Biblioteker

Niels Schmidt

Petersen

29204360

Hack Kampmanns Plads 2, 2 tv
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Oplysninger om projektets økonomisk/juridisk ansvarlige
  

Navn

Titel

Gade, husnr., etage etc.

Postnummer

By

Bo Fristed

Chef for ITK

Hack Kampmanns PLads 2

8000

Aarhus

Email fristed@aarhus.dk

Evt. c/o adresse

Postnummer

By

8000

Aarhus C

Biblioteksnummer 775100
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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.

Bibliotekernes Chatbot

Projektet vil, på basis af DDB CMS, etablere en
chatbotplatform til bibliotekerne, som muliggør udvikling
og konfigurering af forskellige typer chatbots, fx til
bestemte sektioner af (DDB)sitet, i relation til bestemte
søgninger/ressourcer og potentielt via andre digitale
biblioteksservices. 
Projektet vil gøre chatbot-teknologien til en anvendelig,
kosteffektiv og integreret del af bibliotekernes digitale
platforme. Chatbots kan blive bibliotekernes nye
dialogbaserede redskab, som i direkte kontakt med
borgeren, kan understøtte det eksisterende
formidlingsarbejde og styrke synliggørelsen af
bibliotekernes ressourcer og tilbud. 

 Projektet leverer en bæredygtig og veldokumenteret
teknisk platform – i form af et DDB CMS modul - som
udgangspunkt for udvikling af chatbots. Modulet skal
være klar til overdragelse til DDB. 

 På basis af chatbotplatformen leveres prototyper på
chatbots. 

 Endelig leveres en kvalificeret beskrivelse for
implementering og idriftsættelse i DDB infrastrukturen.

Projektperiode, inklusiv arbejdet med den udfoldede
projektbeskrivelse.

Startdato - Datoformat dd-mm-åååå 01-04-2019

Primære samarbejdspartnere (max 255 tegn)

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

Ballerup Bibliotekerne, Vejle Bibliotekerne

Hvilket af puljens temaer indskriver
ansøger sig i?

Biblioteket tæt på borgernes hverdag
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Hensigtserklaering_chatbot_Ditte_Wolff-jacobsen.pdf

Hensigtserklæring_chatbot_Vejle.pdf

Hensigtserklæring_chatbot_Ballerup.pdf

Bibliotekernes_Chatbot_projektbeskrivelse_final.pdf

Budget_DDB_Chatbot_final.pdf

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

Øvrige relevante dokumenter

Budgetskabelon (benyt skabelon)

E-mail for indsendelse og kvittering anvh@aarhus.dk

Projektets budget, angivet i hele tal uden tusindtalsseparator

Egenfinansiering (er ikke et krav)

Ansøgt støttebeløb fra DDB

Samlet budget

Slutdato - Datoformat dd-mm-åååå 31-03-2020

690000

105000

795000

Projektbeskrivelse (benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(benyt skabelon)

Hensigtserklæring om samarbejde
(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.


