
Intresseanmälan (del 1) för projektstöd 
Besvara nedanstående frågor och beskriv projektets aktiviteter i tid- och aktivitetsplanen. Ange projektets 
planerade budget i Excelfilen Intresseanmälan del 2 - Budget.  
Maila Intresseanmälan del 1 och del 2 till projektstod.rlk@regionstockholm.se  

Sökande organisation Kontaktperson 

Mailadress Telefonnummer 

1. Vilket / vilka problem vill projektet lösa?

Beskriv syftet med projektet. Vad saknas, behöver utvecklas, förändras eller lösas?

2. Vilken / vilka är projektets målgrupp(er)?

Redogör för projektets målgrupper, dvs vilka grupper omfattas av projektets aktiviteter? Beskriv även eventuella 
indirekta målgrupper. (Beskriv projektdeltagare, eventuella samverkans- eller samarbetsparter och mottagare av 
projektresultat och på vilket sätt dessa grupper påverkas.) 
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3. Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?

Beskriv vilka utfall hos/för målgruppen som projektet ska leda till på kort sikt, exempelvis en genomförd 
utbildning/konferens eller ökad kunskap/förmåga hos målgruppen. 

4. Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet ska uppnå på

lång sikt?

Effekter på lång sikt, så kallade effektmål, uttrycker det resultat som uppstår när målgruppen använder sin nya 
kunskap i konkreta handlingar. Det vill säga när målgruppen förändrar sitt beteende och därigenom bidrar till de 
förändringar i samhället som projektet syftar till vilket också är anledningen till varför projektet behöver 
genomföras. 

5. Hur ska projektet organiseras och styras?
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6. Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

7. Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Tid- och 
aktivitetsplan 

Aktivitet Beskrivning 
Startdatum - 
Slutdatum 
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