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Aktivitetsplan till statsbidragsansökan 
(kompletterande bilaga till ansökan) 
Anordnare av aktiviteten 
t.ex. NBV, Röda Korset, kommun x. (OBS! är anordnaren en samverkanspart som ska
uppbära projektmedel ska intyg bifogas)

Aktivitet 
t.ex. simträning, samhällsinformation, föräldrastödsgrupp

Beräknat antal deltagare i aktiviteten 
t.ex. totalt 30 vuxna asylsökande föräldrar fördelat på två grupper om 15 vardera.
Strävar efter att minst 10 ska vara män.

Ort och kommun där aktiviteten äger rum 
t.ex. Lesjöfors, Filipstads kommun

Tid och omfattning av aktiviteten 
t.ex. insatsen sker augusti-december 2020, 2 tillfällen i veckan à 3 h

Vilka resurser kopplat till budget behövs för att genomföra 
aktiviteten? 
T.ex. Ledararvode till kursledare, studiematerial, hyra av kurslokal för ett tillfälle.
Externa föreläsare deltar i tjänsten på arbetstid och tar ej ut arvode.
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