
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)

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)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

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

VerksAmhetsbidrAg (Projekt)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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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: Nr 3
	Projektnamn: 4H på 2010-talet - ny plattform för kommunikation
	Projektstart årmån: 2012/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 252 500 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 200 000 kr            2012
	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: Projektet "4H på 2010-talet - ny plattform för kommunikation" har som syfte att bl a:Förtydliga 4Hs identitet, vad vi som organisation står för och vilken verksamhet vi erbjuder. Genom att skapa en enhetlig framtoning och tydlig kommunikation om vem vi är och vad vi vill, över hela landet, skapas förutsättningar för att fler barn och ungdomar ska kunna engagera sig i 4Hs friluftsverksamhet. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet "4H på 2010-talet - ny plattform för kommunikation" ska förtydliga vad 4H är och vad vi står för, för att på så sätt skapa en identitet och en tydligare kommunikation både internt men framförallt externt. Runt om i landet finns knappt 12 000 medlemmar fördelat på ca 240 klubbar och 42 4H-gårdar. Från många klubbar och gårdar hör vi att det är svårt att nå ut med vårt budskap och att vår nuvarande kommunikation spretar åt olika håll, vilket gör det svårt för potentiella medlemmar att förstå vad 4H står för och vilken verksamhet som vi erbjuder.  För att bli tydligare i vår kommunikation och därmed mer träffsäkert kunna nå ut med vårt budskap till barn och ungdomar behöver vi uppdatera vår kommunikationsplattform dels via en varumärkesplattform och tydligare grafisk profil.För att detta ska lyckas och att en enhetlig identitet kan skapas för hela landet behövs både en bredförankring och avstämning under processen. Till vår hjälp ska vi anlita en extern processledare som hjälper oss att ställa rätt frågor och hjälpa oss att analyser det resultat som vi får in från lika delar av landet. Utifrån den varumärkesplattform som skapas kommer sedan en grafisk profil att utarbetas.Den externa konsulten kommer under vinter 2012 hjälp oss att skapa verktyg för den analys och förankring som behöver göras runt om i landet. Vår projektledare kommer sedan att samla in underlag från landet och detta kommer sedan att bearbetas och analyseras på träffar med konsulten. Utifrån den varumärkesplattform som skapas görs sedan en Grafisk profil och en kommunikationsplan på hur vi ska nå ut med vårt budskap, vilka kanaler ska vi använda etc. Genom en tydligare kommunikation är vi övertygade om att 4H kan attrahera fler barn och ungdomar till vår verksamhet bland djur och i natur. Och därmed  utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv i en hållbar natur!
	Förväntade effekter: Tre arbetsmöte med extern konsult för att arbeta fram en varumärkesplattform.Undersökning kring identietet som sker lokalt och regionalt.Tydligare kommunikation och en enhetlig grafisk profil och identitet.Fler medlemmar och fler barn och ungdomar som deltar i 4H:s friluftsverksamhet
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Nationell projektledare, samordnare, 300 h á 275 kr                                                  82 500 krProcessledare extern konsult för att ta fram varumärkesplattform.                                                              Tre arbetsmöte inkl förberedelser och analys. 60 h á 1 500 kr (inkl moms)               90 000 kr Resor för ideella vid träffar. inkl kost & logi                                                                20 000 krGrafiker - utarbetande av en Grafisk profil                                                                 60 000 kr 
	Summa: 252 500 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 300 h
	àpris: 275 kr per timme i självkostnad
	Epostadress: henric.nilsson@4h.se
	Mobiltelefon: 0703-55 88 26


