
 

 

 

 

 

 

 
SLUTRAPPORT 

Paraplyprojekt Ung kraft och vilja 
Delprojekt inom Leader Nordvästra Skåne med Öresund 

 

 

Projektnamn:…………………………………………….. 

Projekttid:………………………………………………….. 

Var genomfördes projektet? ……………………………………………………………. 

Beviljad budget:……………………………………………………………………. 

Slutgiltig budget:…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Ifyllt dokument skickas digitalt till: 

info@leaderskanens.se 

Eller per post: 

Leader Nordvästra Skåne med Öresund 

Storgatan 15 

286 37 Örkelljunga 

Kontaktperson och projektgrupp: (ange namn, ålder, telefon, och e-post 
samt personernas roll/ansvar i projektet. T.ex. 
projektledare/ordförande/ekonomiskt redovisningsansvarig) 

mailto:info@leaderskanens.se


 Beskriv vad ni gjorde i projektet: 
• Vad handlade projektet om? Varför ville ni genomföra det? 
• Vad har ni gjort? Hur har det gått? Blev något resultat annorlunda än vad ni förväntade er från 

början?  
• Kommer projektets resultat att leva vidare?  
• Har ni spridit information om ert projekt – hur och var (Facebook, Instagram eller liknande, 

film, webbplats, affisch/flyers eller i tidning)? Har ni skapat någon ny kanal eller grupp för 
projektet på nätet? 



 

Reflektion  
• Hur var det att arbeta i projekt?  
• Vad har fungerat bra respektive mindre bra i ert projektarbete? Skulle ni göra något 

annorlunda? 
• Har ni några tips till andra som ska driva projekt? 



 

Uppföljningsuppgifter 
 

Antal aktiviteter: ………st 

Vilka aktiviteter? 

 

 

 

Totalt antal personer som tagit del av projektet: 

 

Antal ungdomar (13-25 år) som tagit del av projektet (Ungdomar, utöver 
projektgruppen, som deltagit i projektets aktiviteter): 

 

Har ni skapat några nya nätverk? (Nya kontakter): 

Ideell tid 
För alla Leaderprojekt räknas obetalt arbete som ett sätt att visa lokalt engagemang. 
Beskriv vad det ideella arbetet i projektet bestått av: 
 

 

 

 

 

Kvinnor 13-15 
(timmar) 

Kvinnor <16 
(timmar) 

Män 13-15 
(timmar) 

Män <16 
(timmar) 

Totalt 
(timmar) 

     

 



 

 

 

---------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

Ort och datum     Namn 

 

 

Leader nordvästra Skåne med Öresund behandlar och lagrar de uppgifter du lämnat i din slutrapport 
för ändamålen: stödhantering, information, statistik och uppföljning. Uppgifterna lämnas även till 
Jordbruksverket och till andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet 
med vad som följer av EU-lagstiftning, lagar eller förordning. 

Övriga upplysningar: 

Bilgor: 
(exempelvis informationsmaterial, länkar till webbaserat material, fotografier, deltagarlistor m.m) 

 

Bilaga bifogas:  Ja Nej 

Om ja nämligen:  
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