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Beslutsnr: PK 2012-70

Lägesrapport
Projektnamn: AcadEMic POWER
Diarienummer: 2012-3011277
Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juli 2014
Inledning

Integrationsfonden lägger stor vikt vid uppföljning och utvärderingen av
verksamheten på såväl program- som projektnivå. Syftet är att bidra till lärande och
god styrning medan projektet pågår. En viktig del i detta är lägesrapporten som
samtliga projekt ska lämna in tillsammans med blanketten Ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten är kopplad till aktuell ansökan om utbetalning, samt utgår från
de aktiviteter som beviljats i er ansökan om stöd.

1. Verksamheten i projektet

Beskriv kortfattat hur verksamheten i projektet fortskrider utifrån frågorna nedan.
Beskrivningen ska avse samma period som ni redovisar på blanketten Ansökan om
utbetalning.

Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?
I juli månad är projektanställda på semester och det sker ingen undervisning i
verksamheten med deltagarna. Däremot kommer en ny grupp att börja studera med
start i augusti och ett nytt upplägg för samarbete med AF kommer att skapas.

Hur

har

aktiviteterna

riktats

mot

integrationsfondens

målgrupp

(anhöriginvandrare, arbetskraftsinvandrare och personer med humanitära skäl
för uppehållstillstånd)?

Svenska ESF-rådet, Stockholm

Telefon: 08-457 33 00

Besöksadress: Hantverkarg. 25 B, 6tr

Fax: 08-457 33 01

Postadress: Box 220 80, 104 22 Stockholm

Webbplats: www.esf.se
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Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?

Hur har ni beaktat den särskilda prioriteringen i ert arbete? (gäller inte för
prioritering 2)

Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse, beskriv kort?

2. Avvikelser från projektbeskrivningen

Avvikelser från projektbeskrivningen, inklusive tids- och aktivitetsplan, ska
meddelas ESF-rådets ansvariga samordnare omedelbart.

Hur ligger projektet till ekonomiskt? Fyll i tabellen nedan.

Total projekttid i

Antal genomförda månader tom

Genomförda månader i procent

antal månader

denna ansökan om utbetalning

av totalt antal månader (%)

24

16

66

Projektets totala

Upparbetade kostnader tom

Upparbetade kostnader i procent

kostnadsbudget

denna ansökan om utbetalning

av total kostnadsbudget (%)

4 840 595 kr

2 856 445 kr

59

Har det förekommit några avvikelser under perioden?

Ja

x

Nej

Om du svarade ja, beskriv kortfattat avvikelserna:

Vilka åtgärder har ni vidtagit/avser att vidta med anledning av
avvikelserna?
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Sammanställning av aktiviteter
Inga aktiviteter har genomförts på grund av semestrar i verksamheten.

Underskrift projektansvarig, 2015-04-07

Serdar Korkmaz, projektledare

Komplett ifylld blankett ska skrivas under och skickas in tillsammans med blanketten
Ansökan om utbetalning till:

Svenska ESF-rådet i Stockholm
Integrationsfonden
Box 220 80
104 22 Stockholm
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Bedömning av ESF-rådet

Ansvarig samordnare på ESF-rådet ska godkänna lägesrapporten för att stöd ska
kunna betalas ut.

Lägesrapporten är godkänd och stöd kan betalas ut:

Ja

Nej

Om du svarade nej, kommentera de åtgärder som ska vidtas?

Datum och underskrift ansvarig samordnare på ESF-rådet

