Kommentar [GL]:

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
Projektledning
och
administration
Delaktiviteter
Projektstart

Ekonomiadminist
ration
Rekvisitioner

Kontaktskapande

5565587242
UNG landsbygdsentreprenör

Beskrivning

Detaljplanering/strukturera
projektet, uppstartsmöte
internt med
ekonom/ledning, bjud in till
styrgrupp och första
styrgruppsmöte.
Kontinuerlig daglig
verksamhet genom
projektet
Med hjälp av Fanta och
projektekonom från
kommunen göra
rapporteringen i tid till
utsatta datum under
projekttiden
Inventera byar och

Ansvar
ig

Startdatum

Slutdatum

PL

20160901

20161001

Fanta

20160901

20190831

PL

Enligt fastlagda
tidpunkter i
projetkbeslutet

PL

20161001

20190331

verksamhet

Arrangera
utbildningar och
seminarier

Utveckling till
bestående
verksamhet

Följa upp och
dokumentera
S
J
V
F
P
M
B
12
:5
9
20
16
01
26

Aktivitet
Information och
marknadsföring
Delaktiviteter
Startaktiviteter
webb/FB mm
Produktion av
informationsmate
rial projektet
Info om entreprenörsprogrammen
Produktion av
rapporter
Byaseminarier

områden som är
intresserade av att vara del
av projektet och vilka
personer som kan vara
resursperoner och
handledare i dessa
områden.
Intensivast under
vinterhalvåret.
Första halvåret varje år,
arrangera
handledarutbildning i
samverkan med
Sommarlovsentreprenör
och seminarier för
mentorer
Leda arbetet med att lägga
fast organisation och
finansiering av fortsatt
verksamhet.Arbetet görs
tillsammans med
arbetsgrupp inom
styrgruppen.
Innebär uppföljning och
utvärdering av
programmens resultat och
ekonomi. Företrädesvis
arbete under
vinterhalvåren.

Beskrivning

PL

201702, 201802
och 201902

201705, 201805
och 201905

PL

201802

201906

PL

201710

201908

Ansvar
ig

Startdatum

Slutdatum

Lägga upp projektet på
webb och FB, rutiner för
uppdatering mm
Generellt
informationsmaterial för
projektet
Specifikt inför varje
program och område
Under projektets gång

Info

201609

201610

Info

201609

201610

Info
Info

201702, 201802
och 201902
201709

201705, 201805
och 201905
201908

Seminarier och
informationsträffar för att
göra lokalbefolkningen
delaktig i projektet. Kan
pågå under alla årstider,
men främst vårvinter och
sensommar/tidig höst

PL

201702

201905

Aktivitet

Beskrivning

Utveckling av
handledarutbildn.
Delaktiviteter
Utveckling av
utbildningen
Utbildning av en
grupp som kan
utbilda
handledare

PL för UNG deltar i arbetet
med utvecklingen
PL för UNG är deltagare
men alla kostnader utom
lönen belastar projektet
MED

Aktivitet

Beskrivning

Handledarutbildningar
Delaktiviteter
Utbildnig av
handledare

Aktivitet
Mentorseminarier
Delaktiviteter
Seminarier

Aktivitet

Inför varje säsong utbildas
handledare lokal ledning
av programmen alt
uppdateras inför följande
säsong. Fulltsänding
utbildning 3 dagar,
uppdatering 1 dag.

Beskrivning

Inför varje programsäsong
inbjuds till
mentorseminarier där de
som vill vara mentorer
inbjuds till 2
kvällsseminarier. Antal
platser och tillfällen
bestäms utifrån antal
intresserade.

Beskrivning

UNG landsbygdsentreprenör
Delaktiviteter
Rekrytering
Inför varje program under
deltagare
våren/försommaren via

Ansvar
ig

MEDs
PL
MEDs
PL

Ansvar
ig

PL

Ansvar
ig
PL

Ansvar
ig

Lokala
handled

Startdatum

Slutdatum

201610

201611

20161110

20161115

Startdatum

201702
201704, 201804
och 201904

Startdatum

201705, 201805
och 201905

Startdatum

April 2017, 2018
och 2019

Slutdatum

201703
201704,201804
och 201904

Slutdatum

201706, 201806
och 201906

Slutdatum

Maj 2017, 2018
och 2019

sommar
Startvecka
sommar

Support under
programmet tid,
ca 10 veckor
sommar
Avslut sommar

Aktivitet
Slutrapportering
och projektavslut
Delaktiviteter
Slutrapport
jordbruksverket
Slutrapport och
analys av
projektet
Rapport framtida
organisation
Slutseminarium

skolor, byaföreningar,
utskick, personliga besök
Entreprenörsprogrammet
startar och genomförs
tillsammans med
kommunernas
Sommarlovsentreprenör
Hadledarstöd varje vecka
samt mentorkontakter efter
varje deltagares behov av
stöd
En halvdag då deltagarna
presenterar sitt arbete för
inbjudna gäster

Beskrivning

are
Kommu
nens
handled
are

Juni 2017, 2018
och 2019

Juni 2017, 2018
och 2019

Lokala
handled
are

Juni 2017, 2018
och 2019

Augusti 2017,
2018 och 2019

Lokala
handled
are

20170810
20180810
20190810

20170815
20180815
20190815

Ansvar
ig

Startdatum

Slutdatum

Enligt beslutsdokument

PL

20190801

20190831

Rapport som beskriver
projetkets aktiviteter,
resultat och analys av
effekter och möjligheter
Rapport utifrån utarbetad
modell för privat/offentlig
fortsatt drift
Slutseminariet genomförs i
mitten av augusti

PL

20190501

20190815

PL

20190301

20190630

Infor
matör

20190601

20190820

