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Ja   Ja   Ja   
Nej   Nej   Nej   

Ja   Ja   Ja   
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Kommer planen att hålla de kommande 6 mån avseende:

Nytt planerat slutdatum:Ursprungligt planerat slutdatum:

Tid: Ekonomi: Delresultat: 

Sänd signerad blankett till: rymdstyrelsen@snsa.se

Projekt
Diarienummer (Rymdstyrelsens)Projekttitel

Projektledande organisation:

Kort beskrivning av projektet (samma för alla lägesredovisningar):

Datum (YYYY-MM-DD) Rymdstyrelsens handläggare (om känt)

Projektledare

Har projektet följt planen avseende:
Tid: Ekonomi: Delresultat: 
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Lägesrapportering

Sammanfatta läget i projektet, inklusive uppnådda delresultat, eventuella avvikelser från projektplanen och korrigerande åtgärder, 
med c:a 250-500 ord. Om någon av frågorna ovan (om tid, ekonomi och delresultat) besvarats med nej ska dessa avvikelser från 
projektplanen beskrivas vid varje rapporteringstillfälle. Beskrivningen ska i övrigt innehålla framstegen som har uppnåtts sedan 
föregående rapportering:

Värdering av resultat:
Här anger projektledaren kortfattat hur de resultat man hittills uppnått inom projektet värderas och sätter de uppnådda resultaten i 
relation till projektets planerade slutmål:

I projektet genomförd  resultat- och kunskapsförmedling:
Föredrag i välrenommerade teknikfora:

Arrangerade workshops/seminarier:

Eventuella bilagor:
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För bidragsmottagaren behörig firmatecknare:

Övriga kommentarer:

Namnförtydligande:

Titel:

Underskrift av behörig firmatecknare
Ort och datum:
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