Redovisning av projektbidrag

Ansökningsnummer

Unga leder Unga

Projektets namn – vad kallas projektet

När du döper (spara som)
denna redovisning inkludera då gärna ansökningsnumret, det blir lättare för handläggaren att hitta det då.

Projektansvarig/projektledare

Har du/ni haft en coach? Vem i så fall? På vilket sätt har din/er coach varit till stöd? En coach är en
person som hjälper dig i projektet och med ansökan. Det kan t.ex. vara en fritidsledare.

Projektbeskrivning
Hur gjorde du/ni? Vad ville du/ni göra? Lyckades det? Varför/varför inte?

Syfte
Vad var projektets syfte? Vad var meningen med projektet? Hur vill du/ni ta tillvara på det du/ni lärt
er under projektet? Hur lever projektet vidare? (Kommer du/ni t.ex. starta en förening, ett nätverk,
skriva en handbok, eller något?)

Målgrupp/För vem
Hur har du/ni i projektet gjort för att nå ut till den målgrupp som var tänkt skulle komma? Hur många
deltog i/tog del av projektet? Lyckades du/ni nå målet? Varför/varför inte?

Tillgänglighet – För alla
Valdes lokal för projektet med tillgänglighet i åtanke? Har du/ni informerat, gjort reklam i sociala
medier (T.ex. Instagram) på ett sätt som är uppläsningsvänligt? (T.ex. läsbara PDF: er, syntolkningar
av bilder.) Har du/ni tänkt på personer med funktionsvariationer, personer från andra länder,
personer som inte har så mycket pengar osv.

Oförutsedda händelser
Hände det något som du/ni inte väntade dig/er under projektet? Hur anpassade du/ni er efter
förändringen, alltså hur löste du/ni det? (Tänk på att det kan vara både negativa och positiva
förändringar och händelser.)

Resultaträkning av budgeten
Redovisa utfallet från budgeten. Kostade allt så mycket du/ni tänkte? Höll budgeten? Om inte,
varför? Bifoga också om ni har kvitton eller liknande. Klistra in det här i redovisningen. (Copy/paste)
Bild och media
Har ni något grafiskt material att redovisa? Marknadsföring, bilder, press, filmer och annat material.
Lämna in det!
Inlämning
Skicka redovisningen senast två (2) månader efter att projektet är slut, till jorgen.wellsten@lund.se
eller om du har inloggningsuppgifter till Bidragssidan så kan du själv ladda upp den. Länk till
bidragssidan.

