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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)

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.
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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: Svenska Båtunionen
	Projektnr: 2013/02
	Projektnamn: Utökat båtliv
	Projektstart årmån: 2013/01
	Projektslut årmån: 2013/12
	Projektets totala budget kr: 520 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 520 000 kr / år 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: Hans W Berglund
	Telefon dagtid: 08-545 859 68
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektets övergripande målsättning är att hos våra invandrare skapa ett intresse av att delta i båtlivet och att också ge dem möjligheter att delta i olika former av utflykter, dag- och veckoläger/eskadrar. Det organiserade båtlivet skulle därigenom hjälpa våra invandrargrupper att få uppleva naturen.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Möjligheten att idka friluftsliv som man kan göra i Sverige är helt unik i världen. De människor som invandrar till Sverige har ofta ingen erfarenhet av friluftsliv med utgångspunkt från en båt. Det är därför ovanligt att människor utan båtlivstradition och med olika kulturella bakgrunder tar del av båtlivet. Det organiserade båtlivet har helt unika möjligheter att introducera våra invandrare i det svenska båtlivet. För att lyckas med att få fler invandrare till båtlivet erfordras en mycket konkret verksamhet vars praktiska del innebär att skapa ”pröva på”-tillfällen vid våra båtklubbar. Klubbarna har de erforderliga tekniska resurserna men behöver öka sina medlemmars kunskaper i olika kulturers sätt att se på båt och båtliv.SBU avser att som stöd till de regionala båtförbunden utveckla ett informations- och rekryteringsmaterial. Inom projektets ram avser vi att genomföra fyra (4) regionala utbildningskonferenser för förbunds- och klubbrepresentanter. Den lokala båtklubben skall därefter ordna dag och veckoläger/eskadrar under kommande sommar.
	Förväntade effekter: Fler människor upptäcker friluftsliv till sjöss.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Informationsmaterial                                                                                                  25 000Fyra regionkonferenser                                                                                           100 000Utbildningsbidrag till klubb som arrangerar prova-på-aktiviteter (7 500 kr/aktivitet) 75 000Projektledning                                                                                                          290 000Administration                                                                                                            30 000Ideellt arbete ca 250 timmar                                                                                               0
	Summa: 520 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1155 (projektledning och administration)
	àpris: 277
	Epostadress: hans.w@batunionen.com
	Mobiltelefon: 


