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Projektlogik för projektet ”ert projekts namn”
Följande dokument har tagits fram som ett stöd vilket kan användas initialt för att på ett
övergripande sätt beskriva, synliggöra och testa logiken i sitt tänkta projekt. Tanken är att, på
ett bra sätt, synliggöra och testa hur syfte, mål och aktiviteter hänger samman och kan bidra till
att man uppnår önskade resultat. Underlaget kan utgöra en stomme till texter som ska in i
projektansökan. Programmet ”Lokalt och regionalt tillväxtarbete 2011-2015” använder sig av
det här underlaget i sitt beredningsarbete. Underlaget får gärna bifogas med ansökan om
projektet anser att det kan öka förståelsen för vad man vill åstadkomma. OBS! Den kursiverade
texten är en hjälptext som ni kan ta bort när ni skrivit in era uppgifter.
Projektets syfte
Här beskriver ni varför projektet ska genomföras? Vad ska projektet förändra? Syftet ska
tydligt ta avstamp i beskrivningen av nuläget. Tänk på att försöka beskriva vad projektet ska
åstadkomma och när det i tid ska vara klart.
Projektets resultatmål
Här ska ni beskriva vilka konkreta resultat projektet ska ha uppnått när projekttiden är över
dvs. vad som ska levereras. Vidare ska ni beskriva vilka planerade aktiviteter ni avser att
genomföra för att uppnå uppsatta resultatmål samt hur ni ska mäta att målet är uppnått.
För att uppnå syftet ska vi när projekttiden är slut ha uppnått följande, mätbara resultat.
Resultatmål:
Beskriv de konkreta mål som ska vara uppnådda/resultat som ska vara levererade när
projektet är slut. För varje resultatmål ska dessa uppgifter beskrivas.
För att uppnå detta resultatmål kommer vi att genomföra följande planerade aktiviteter:
- Aktivitet: Y
- Aktivitet: X
Målet avses uppnått när…/mäts på följande sätt:
- Mått: Y
- Mått: X
Projektets effektmål
Projektets resultatmål med tillhörande aktivitet ska leda till att vi inom xxx år ser följande
effekter:
Effektmål
Detta effektmål avser vi att försöka uppnå genom följande resultatmål/-en:
Lista det/de resultatmål som ni anser kommer att bidra till att ni på sikt uppnår beskrivet
effektmål. För varje effektmål ska dessa uppgifter beskrivas.

1 (1)

