
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
BBiissccaayynnee  BBaayy  RReeggiioonnaall  RReessttoorraattiioonn  CCoooorrddiinnaattiioonn  TTeeaamm  
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SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  HHooww  mmuucchh  yyoouu’’vvee  ddoonnee!!  

––  DDeevveellooppeedd  aanndd  aaddoopptteedd  aa  tteeaamm  vviissiioonn  
––  DDeevveellooppeedd  ggooaall  ggrroouuppss  aanndd  ssuubb--ggrroouuppss  
––  DDrraafftteedd  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  33  mmaaiinn  ggooaall  ggrroouupp  ccaatteeggoorriieess  
––  CCoommbbiinneedd  oobbjjeeccttiivveess  ffrroomm  ootthheerr  ssoouurrcceess  wwiitthh  TTeeaamm’’ss  oobbjjeeccttiivveess  

  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  HHooww  mmuucchh  yyoouu’’vvee  ddoonnee!!  

––  OObbttaaiinneedd  iinnppuutt  ffrroomm  33  eexxppeerrtt  tteeaamm  ggrroouuppss  
––  DDeevveellooppeedd  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  ccoooorrddiinnaattiioonn  oovveerraarrcchhiinngg  ggooaall  aarreeaa  
––  DDeevveellooppeedd  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  ffuunnddiinngg  oovveerraarrcchhiinngg  ggooaall  aarreeaa  
––  CCoonnssiiddeerriinngg  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  sscciieennccee  aanndd  aacccceessss  ppllaannss  

  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  WWhhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  ddoonnee  nneexxtt??  

––  FFiinnaalliizzee  oobbjjeeccttiivveess  iinn  33  ggooaall  ggrroouupp  aarreeaass  
––  FFiinnaalliizzee  oovveerraarrcchhiinngg  aarreeaass  aanndd  tthheeiirr  oobbjjeeccttiivveess  
––  DDeetteerrmmiinnee  eexxiissttiinngg  ppllaannss  tthhaatt  wwiillll  bbee  eennddoorrsseedd  
––  DDeetteerrmmiinnee  tthhee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  tthhee  tteeaamm  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  
––  RReevviieeww,,  rreeffiinnee  aanndd  aaddoopptt  aa  22000044--22000055  aaccttiioonn  ppllaann  
––  IImmpplleemmeenntt  iitt  
––  RReevviissee  aanndd  rreeffiinnee  tthhee  ppllaann  ppeerriiooddiiccaallllyy  ((sseemmii--aannnnuuaallllyy))  

  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  SSuuggggeessttiioonnss  ffrroomm  yyoouurr  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  

––  EEnnddoorrssee  eexxiissttiinngg  ppllaannss  wwhheerree  aavvaaiillaabbllee  aanndd  uuttiilliizzee  tthhoossee  ppllaannss’’  eennddoorrsseemmeenntt  iinn  lliieeuu  ooff  
TTeeaamm  oobbjjeeccttiivveess  tthhaatt  aaddddrreessss  tthhee  ssaammee  oorr  ssiimmiillaarr  iinntteenntt  

••  BBee  ooppeenn,,  bbee  fflleexxiibbllee——ootthheerr’’ss  ppllaannss  wwiillll  aallssoo  bbee  uuppddaatteedd  aanndd  aaddjjuusstteedd  wwhheenn  nneeeeddeedd!!  
((yyoouu  mmaayy  wwaanntt  ttoo  aadddd  ssoommeetthhiinngg  hheerree  aabboouutt  tthheemm  pprroovviiddiinngg  iinnppuutt  iinn  tthheeiirr  
ccoooorrddiinnaattiioonn  rroollee  aass  ttoo  tthhoossee  ppllaannss  bbeeiinngg  uuppddaatteedd))  

  



SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
––  PPrriioorriittiizzee  rreemmaaiinniinngg  oobbjjeeccttiivveess  ffoorr  eeaacchh  ggooaall  ggrroouupp  aarreeaa  

••  LLooookk  ffoorr  ccoommmmoonn  ggrroouuppiinnggss  aanndd  ccoommbbiinnee  wwhheerree  aapppprroopprriiaattee  ((ffiisshhiinngg,,  eedduuccaattiioonn,,  
ddeevveellooppmmeenntt,,  aacccceessss,,  eettcc..))  

––  LLooookk  ffoorr  ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  BBBBPPII  OOvveerraarrcchhiinngg  OObbjjeeccttiivveess  
––  WWhhyy  aarree  yyoouurr  ffoonnttss  ddiiffffeerreenntt  ssiizzeess??  

••  IInncclluuddee  tthhee  hhiigghh  pprriioorriittyy  oonneess  iinn  tthhee  aaccttiioonn  ppllaann  
••  IInntteeggrraattee  aanndd  ccoommbbiinnee  oobbjjeeccttiivveess  iinnttoo  ssiimmpplleerr  oonneess  aanndd  rree--wwoorrdd  ttoo  aacchhiieevvee  

ccoonnsseennssuuss  ttoowwaarrdd  aa  bbaallaanncceedd  aapppprrooaacchh    
••  RReeffiinnee  tthhee  hhiigghh  pprriioorriittyy  oobbjjeeccttiivveess  ttoo  aacchhiieevvee  bbaallaannccee  aanndd  ccoonnsseennssuuss  ooff  tthhee  TTeeaamm  

  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  

––  FFuullllyy  ddeevveelloopp  tthhee  oovveerraarrcchhiinngg  oobbjjeeccttiivveess  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  CCoooorrddiinnaattiioonn,,  FFuunnddiinngg,,  aanndd  
MMoonniittoorriinngg  aanndd  EEvvaalluuaattiioonn  

••  DDeeffiinnee  tthhee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  tthhee  TTeeaamm  wwiillll  iimmpplleemmeenntt  
••  AAccttiivviittiieess  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  TTeeaamm’’ss  rroollee    

––  CClleeaarriinngghhoouussee  
––  CCoooorrddiinnaattiioonn  
––  AAddvviissoorryy  

••  AAccttiivviittiieess  sshhoouulldd  bbee  bbaasseedd  oonn  tthhee  TTeeaamm’’ss  PPoowweerr  ooff  IInnfflluueennccee  
  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  WWoorrkk  ttooggeetthheerr  ttoo  ddeeffiinnee  wwhhaatt  tthhee  TTeeaamm  ccaann  aaggrreeee  oonn,,  nnoott  wwhhaatt  tthheerree’’ss  ddiissaaggrreeeemmeenntt  

aabboouutt  
––  WWiillll  nnoott  ““ffiixx””  eevveerryytthhiinngg  
––  DDooeessnn’’tt  hhaavvee  ttoo  bbee  ppeerrffeecctt  
––  TThhiinnkk  aabboouutt  bbaallaannccee  aanndd  aattttaaiinniinngg  mmuuttuuaall  ggooaallss//oobbjjeeccttiivveess  
––  RReemmeemmbbeerr----PPllaann  wwiillll  bbee  rreevviisseedd//uuppddaatteedd  ppeerriiooddiiccaallllyy  

  
 
SSttaattee  ooff  tthhee  TTeeaamm’’ss  AAccttiioonn  PPllaann  
••  TTuurrnnoovveerr  ttoo  NNeeww  PPrroojjeecctt  MMaannaaggeerr  

––  BBaacckkggrroouunndd  ddooccuummeennttss  
––  AAnnaallyyssiiss  ooff  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  tthheeiirr  ggrroouuppiinnggss  
––  DDrraafftt  sseeccttiioonnss  ooff  aaccttiioonn  ppllaann  
––  DDeettaaiilleedd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  
––  OOnnllyy  aa  pphhoonnee  ccaallll  aawwaayy!!  
  


