AKTIVITETSPLAN
Aktivitetsplan CBT LgäMALL
ideellt
arbete
- 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.
A. Kunduppgifter

Organisationsnummer
Projektnamn

Aktivitet
År 1
Delaktiviteter
Kartläggning
(intervju personlig möte
resväg+intervju+skriva
rent
+återkoppla

8024325618
Community-based tourism längs Göta Älv

Beskrivning

Befintliga företag och
grupparrangemang
inom konferens och
besöksnäring

Ansvarig

Projektledare
PL

Startdatum

15 jan 2017
1 feb 2018

intervju tfn samtal
intervju+renskrivning+å
terkoppling
Förbereder, antecknar,
skriva rent samtal)
Integrationsvägar för
nyanlända inom
projektet
Företagen och
offentliga
organisationer önskan
och behov av
arrangemangserbjuda
nden för sina
mötesdagar
Lokala aktörer som vill
delta I projektet (både
aktörer som redan
erbjuder upplevelser
idag och aktörer som
vill pröva på nytt)

Samma som ovan

Samma som ovan

Samma som ovan

Slutdatum

15 juli 2017
31 Juli 2018

Summa period
Telefonkontakt och
samtal
Delrapport

Bestämma datum för
höstterminens möten
Dokumentation av
kartläggning,
reflektioner och
slutsatser

Fysiska möten

Juni 2018
augusti

15 juli 2017
31 Juli 2018

PL

15 juli 2017
1 Aug 2018

15 augusti 2017
31 aug 2018

PL

15 augusti 2017
1 sept 2018

15 januari 2018
31 jan 2018

Workshop/kurser o
seminarier:
Introduktion och lära
känna varandra 2*3
tim
Kulturarv 2*3 tim
Hållbar besöksnäring
13 tim
Projektledning 3*3 tim
Arbetsuppgifter:
Kontakt med aktörer,
koordinera möten,
administera, planera,
förbereder och
genomföra
introduction och
projektledning
workshop, förebreder
inför de andras
workshop,dokumenter
a, skriva ren, resväg,
Sammanställning av
dokumentationen
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Summa period
Summa år 1
Aktivitet

År 2
Delaktiviteter
Fysiska möten

Beskrivning

Kontakta och
koordinera
Workshop/kurser o
seminarier:
Projektledning 20
timmar
Marknadsföring,

Ansvarig

PL

Startdatum

15 januari 2018
1 feb 2019

Slutdatum

15 juli 2018
31 Juli 2019

Hållbar
besökaningaring
Produkt och
platsutveckling
Integration av
nyanlända
Möten lokala aktörer:
Utveckling av
upplevelser
Marknadsföring

Summa period
Delrapport

Fysiska möten

Arbete med
internetsida
Undersöka möjliga
marknadsföringsplattf
ormer

PL

Samma som ovan

Dokumentation av
arbetet, Reflektion
och slutsatser
Kontakta och
koordinera

PL

16 juli 2018
1 aug 2019

15 augusti 2018
31 aug 2019

PL

16 augusti 2018
1 sept 2019

15 dec 2018
31 dec 2018

PL

Samma som ovan

PL

Samma som ovan

PL

16 dec 2018
1 jan 2020

Utveckla
försäljningsstrategi
Hållbar besöksnäring
marknadsföring
Projektledning/produk
t och plats utveckling
Projektetsaktörer lär
ut till nya aktörer
Säljer

Kartlägga

Kontakta
internationella
researrangörer
Delrapport

Kartlägga vägar för de
lokala aktörerna att
samverka efter
projekttiden

Dokumentation och
förankring av
kartläggning

15 januari 2019
31 jan 2020

Summa period
Summa år 2
Aktivitet

Beskrivning

Ansvarig

Startdatum

Slutdatum

Delaktiviteter
Bredda nätverk – sprida
kunskap
Fysiska möten

Kontakta och
koordinera

PL

16 januari 2019
1 feb 2020

15 juli 2019
31 Juli 2020

PL

16 juli 2019
1 aug 2020
16 augusti
ej klar

15 augusti 2019
31 aug 2020
15 nov
ej klar

16 november
2019
ej klar

15 januri 2020
ej klar

Befintliga aktörer lär
ut till nya
Seminarier/kurser
Kulturarv
Hållbar besöksnäring

Summa period
Marknadsföring
Bredda nätverk – sprida
kunskap
Fysiska möten

Uppdater hemsidor
och annat material
Kontakta och
koordinera

PL

Seminarier/kurser
Marknadsföring
Utveckla upplevelser
Säljer

Slut dokumentation

Summa period
Total år 3

Bestämma lokal
kontaktperson
Slutrapport, reflektion
och redovisning,
utkast till ett
handledningmaterial

PL

