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Anvisningar

ANVISNINGAR  för ansökan om statsbidrag från Svenskt Friluftsliv.

Var vänlig fyll i sammanställningsblanketten fullständigt. Skicka in ett ex med e-post till ansok@svensktfriluftsliv.se. 
Skicka dessutom in ett undertecknat original tillsammans med erforderliga bilagor till:
Svenskt Friluftsliv, Svartviksslingan 28, 167 39 Bromma.

Senaste datum att inkomma med ansökan är 30 september, gäller både den digitala och den underskrivna ansökan.  
Ankomstdatum gäller.

Bidragssökande organisation 
Fyll i kontaktuppgifter för organisationen. 
 
Sökta bidrag 
Skriv in totalt ansökt bidragsbelopp från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret, d v s eventuellt organisationsbidrag plus alla 
eventuella verksamhetsbidrag. 
 
Aktuella uppgifter om sökande organisation 
Fyll i det årtal som medlemsstatistiken avser, först totalt antal medlemmar, sedan barn och ungdomar samt vilken ålders-
gräns ni använder.  
 
När det gäller aktivitetstimmar anger ni även hur ni beräknat detta t ex lektionstimmar eller vanliga timmar och andra krite-
rier som ligger till grund för hur ni räknat fram tiden.  
 
Har ni under det senaste året beviljats statligt bidrag från något annat håll anger ni det här.

Sökande samverkansorganisation (enligt §4 i förordningen) 
Är ni en samverkansorganisation fylls dessa uppgifter i.

Obligatoriska bilagor 
Numrera bilagorna och bifoga dem med ansökan.

Underskrift 
Firmatecknare som ska skriva under ansökan, intygar med sin underskrift också att organisationen tagit del av förordningen, 
inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller är i likvidation eller försatt i kon-
kurs. Här anger ni även om ni har någon ytterligare kontaktperson.

(för ansökan om statsbidrag från Svenskt Friluftsliv)

BLANKETT SAMMANSTÄLLNING 

Bidragssökande organisation 
Fyll i namnet för organisationen.

Från Svenskt Friluftsliv sökta medel 
Skriv in det belopp ni ansöker om från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret.

Ansökan upprättad av 
Fyll i uppgifter på kontaktperson som kan svara på ev. ytterligare frågor från Svenskt Friluftsliv. 
 
Vi har gjort följande åtgärder för ett starkare friluftsliv 
Här kryssar ni för de åtgärder som ni vidtagit.

Beskrivning av verksamheten för vilken bidrag söks 
Beskriv kortfattat vad organisationen vill åstadkomma med hjälp av organisationsbidraget, gärna i punktform.

Fortsättning nästa sida »

BLANKETT ORGANISATIONSBIDRAG
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ANVISNINGAR  för ansökan om statsbidrag från Svenskt Friluftsliv.

Bidragssökande organisation 
Fyll i namnet för organisationen. 
 
Projekt 
Här fyller ni i projektets nummer och namn, när det är tänkt att projektet ska börja respektive sluta samt totala budgeten. 
 
Från Svenskt Friluftsliv sökta medel för projektet  
Skriv in det belopp ni ansöker om från Svenskt Friluftsliv för bidragsåret. Möjligt att ange tre år vid ett flerårigt projekt.
Viktigt att ni ansöker för varje bidragsår. Även om ni beviljats stöd för år ett är det ingen garanti för beviljade medel avse-
ende kommande bidragsår.

Ev. medsökande samarbetsorganisationer 
Är ni en samverkansorganisation fylls dessa uppgifter i.

Ev. andra finansiärer till projektet för sökt bidragsår 
Har ni andra finansiärer till projektet för sökt bidragsår anger ni det här. 
 
Ansökan upprättad av 
Fyll i uppgifter på kontaktperson som kan svara på ev. ytterligare frågor från Svenskt Friluftsliv.

Projektbeskrivning (hela projekttiden) 
Fyll i syftet med projektet, beskriv kortfattat hela projektet och dess genomförande samt ange de förväntade effekterna. 
 
Beskrivning av projektets budget bidragsåret 
Skriv planerad verksamhet och resultat, ange beloppet i kronor. Det är viktigt att ni specificerar ev. personalkostnader samt 
anger vad ev. ”overhead”-kostnader består av. 
 
Ev. personalkostnader  
Här anger ni antalet arbetstimmar som beräknas och kostnaden per timme.

BLANKETT VERKSAMHETSBIDRAG
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