MALL AKTIVITETSPLAN
- för stöd inom lokalt ledd utveckling

Den här mallen för aktivitetsplan kan du använda när du söker stöd inom lokalt ledd utveckling. Den är
frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Ni kan även använda en egen mall.
En aktivitetsplan är en sammansställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål
och där du beskriver dem med innehåll och tid. Aktivitetsplanen är därför ett viktigt verktyg och stöd för
dig som är projektledare eller projektägare eftersom den hjälper dig och alla involverade att tydliggöra
vad som ingår i projektet och när det ska genomföras. Aktivitetsplanen är även tänkt som ett stöd för
budgetmallen.

Aktivitet:
Delaktivitet:
Beskrivning:

Vad är aktiviteten (exempelvis marknadsföring)
Vad är det som ska genomföras? (exempelvis hemsida)
Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis registrera domän, upphandla
leverantör, bygga hemsida)
Vem ska ansvara för aktiviteten? (exempelvis Lotta)
När ska aktiviteten senast påbörjas? (exempelvis 1 januari 2016)
När måste aktiviteten vara klar? (exempelvis 31 mars 2016)

Ansvarig:
Start:
Klart:

Om du använder en aktivitesplan ska du bifoga den tillsammans med din ansökan om stöd.

A. Kunduppgifter

Organisationsnumme
r
Projektnamn

Aktivitet
Byggnader
Delaktiviteter
Kajakplats
Veåsand
Kajakplats Storalt Lillvalmen.
Omklädningsrum
Veåsand
Infostuga
Veåsand
Veåsand
Tillbyggnader

556927-7287
Kajaksatsning Skuleberget och Höga Kusten

Beskrivning

Bygga vindskydd samt
eldplats vid Veåsand
Bygga vindskydd, eldplats
samt utedass vid Stor alt
Lillvalmen.
Bygga omklädningsrum vid
parkering vid Veåsand.
Bygga informationsstuga
vid Veåsand med
information om
kajaklederna.
Staket, sittplatser etc. för
Veåsands Badplats
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Aktivitet

Beskrivning

Information och
Marknadsföring
Delaktiviteter
Karta

Skapa karta över området

Skyltar

Skapa skyltar till området

Aktivitet
Stigskapande
Delaktiviteter
Stig till Veåsand
samt
nätverkande I
området

Beskrivning

Skapa stig mellan byn
Berg och Veåsand och
samarbetsmöten.
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