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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 Gång- och Vandrarförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: www.vandring.se
	Projektstart årmån: 2012-01
	Projektslut årmån: 2012-12
	Projektets totala budget kr: 550 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 200 000                    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: Barbro Carlberg Lindgren
	Telefon dagtid: 031-726 61 10
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att skapa en webbsida som är en naturlig informationsbärare för vandrare om vandringsleder och vandringar och som också är ett forum där man kan dela med sig av sina erfarenheter, t. ex rita in sina egna vandringsleder och tipsa om dessa för andra intresserade.Vi önskar även utveckla Vandrarguiden.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi samlar all information om aktuella vandringar i en kalender där detaljerad information om respektive vandring går att finna.www.vandring.se har en ambition att samla och strukturera intressanta vandringsleder över landet och utomlands för att vägleda vandrare från hela Sverige. Vi önskar samla information om nationalparker, naturreservat och andra intressanta friluftsområden som passar för vandring. En ambition är också att utveckla ett samarbete med Lantmäteriet för att publicera vandringskartor.Ytterligare ett mål är att utveckla www.vandring.se efter konceptet den sociala webben där besökarna får dela med sig av sina vandringsupplevelser.
	Förväntade effekter: Mål: Att www.vandring.se ska bli en levande och ledande webbsajt för vandring och en naturliga informationskällan när du söker information om vandringsarrangemang och vandringsleder.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                    50 000Art/layout/copy                                                                                                   60 000Vidareutveckling av databas vandringleder/kartor etc.                                      40 000Anpassa sidan till en "social webbsida"                                                             50 000
	Summa: 200 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 200 
	àpris: 1 000
	Epostadress: svenskgang@vsif.se
	Mobiltelefon: 031-726 61 10


