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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
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Projektstart (år/mån)
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Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje projekt.
Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Verksamhetsutveckling - fokus Svealand och Östergötland
	Projektstart årmån: 2013-01
	Projektslut årmån: 2013-12
	Projektets totala budget kr: 417 200
	Belopp kr Avser bidragsår: 350 000 kr           2013 
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Henric Nilsson
	Telefon dagtid: 0703-55 88 26
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet "Verksamhetsutveckling - fokus Svealand och Östergötland" är att barn och ungdomar ska få tillgång till friluftsklubbar, med tyngdpunkt på medlemsdemokrati och fritidssysselsättning till en låg kostnad. Skapa förutsättning till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv i områden där vi idag har lite eller ingen 4H-verksamhet i de fyra länen Östergötland, Örebro, Södermanland och Västmanland.Öka kunskapen om skog, mark och allemansrätten hos deltagande barn och ungdomar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi vill ha ett levande 4H i hela Sverige. Under verksamhetsåret 2012 har vi jobbat med nystartande av friluftslivsklubbar i norra Sverige. Vi har fått väldigt positiva reaktioner från barn och ungdomar där vi ha startat ny verksamhet. Därför vill vi fortsätta med detta vinnande koncept och nu fokusera på de delar av södra Sverige där vi har dålig eller ingen verksamhet (Östergötland, Örebro, Södermanland och Västmanland). Vi är en förening som arbetar med natur och kultur, många av våra klubbar ligger på landsbygden där utbudet av fritidsaktiviteter är knapert. Klubbarna ska också starkt präglas av medlemsdemokrati. Medlemmarna i övriga Sverige inbjuds till att delta i aktiviteter och knyta kontakter med 4H medlemmar från hela vårt avlånga land. Många familjer har inte råd att lägga för mycket pengar på barnens fritidsaktiviteter. Därför vill vi i projektet skapa förutsättningar för ett billigt friluftsliv inom 4H. Genom små klubbar i närheten av barnen och ungdomarna behöver inte heller avståndet till fritidsaktiviteten bli särskilt lång och kostsam. Under projektet kommer personal att ha kontakt med tänkta regioner och se var intresse finns. Det kan handla om intresse från kommuner eller från ideella i närliggande områden.Under våren kommer personal från 4H och projektledaren att besöka de nya områdena och hålla  introduceringsträffar tillsammans med ideella inspiratörer från andra delar av landet. De nya enheterna kommer sedan att få stöd på distans för att fortsätta verksamheten samt ta del av det verksamhetsmaterial som ska tas fram inom projektet. Skolinformation kommer att genomföras lokalt i Östergötland, Örebro, Södermanland och Västmanland.Under sommaren ges äldre ungdomar möjlighet att träffa medlemmar från hela Sveriges 4H. Detta för att få inspiration till fortsatt arbete. Projektet kommer att avslutas med en gemensam reflektion och utvärdering under hösten 2013.Under projektet kommer dels personal från riksförbundets kansli i Katrineholm och dels ideella i närliggande områden inspirera och stötta verksamheten. Genom friluftsaktiviteter och möten skapas ett engagemang och i förlängningen nya klubbar med ökad verksamhet som ökar barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv.
	Förväntade effekter: Skolinformation kommer att göras i Östergötland, Örebro, Södermanland och Västmanland. Tre skolor per län kommer att besökas. Målsättningen är att informera 3 000 elever om vilka möjligheter till friluftslivsaktiviteter 4H ger.Ett förväntat resultat är att skapa fler klubbar och därmed fler mötesplatser för ungdomar i södra Sverige. Fokus i dessa klubbar ska vara friluftsliv och demokrati, som främjar hälsan och skapar förståelse för ett säkert och hållbart friluftsliv. Genom dessa klubbar ska vi sedan sprida våra nya aktiviteter till andra delar av landet. Aktivitetsmaterial kommer att tas fram och tryckas upp.Projektet ska hjälpa länen komma igång och få en fungerande struktur så att de sedan själva i förlängningen kan fortsätta utveckla sin verksamhet till gagn för fler barn och ungdomar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning, verksamhetsutvecklare 480 h á 295 kr                                            141 600 krInspiratör 160 h á 275 kr                                                                                             44 000 krAdministratör, 250 h á 195 kr                                                                                     48 750 kr Kost, logi och resor                                                                                                     48 600 krIdeella inspiratörer (från andra delar av landet). Kost, logi och resor                         19 250 krFramtagning av handledningar, arvode, grafiskt och tryck                                         30 000 krTryck av foldrar och presentationsmaterial. 4 län á 6 250 kr                                      25 000 kr                                                                      Friluftsseminarium, utbildning och nationella träffar                                                   40 000 kr                         Utvärderingsträff                                                                                                         20 000 kr
	Summa: 417 200
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledning 480 h, inspiratör 160 h, adm 250 h
	àpris: Projektledning 295 kr, inspiratör 275 kr, adm 195 kr
	Epostadress: henric.nilsson@4h.se
	Mobiltelefon: 0703-55 88 26


