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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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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: 2
	Projektnamn: Sverigevandringen
	Projektstart årmån: 2009-01
	Projektslut årmån: 2012-12
	Projektets totala budget kr: 760 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 180 000                 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: En gemensam vandring i varje kommun en specifik dag 2012, för att öka intresset för vandring och friluftsliv. Med en extra uppmuntran för barn- och ungdomssatsningar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska Gång- och Vandrarförbundet (SGVF) har under 2009-2011 lagt en grund för att under en gemensam dag skapa en vandring som ska omfatta alla Sveriges kommuner och öka intresset för vandring och friluftsliv. Uppbyggnaden har skett bl a med medel från Friluftsrådet/Svenskt Friluftsliv.Vår målsättning är en vandring i varje kommun år 2012! Arbetet består av att marknadsföra och på ett antal orter söka samarbetspartners som har friluftsliv på programmet. SGVF ska även hjälpa deltagande föreningar med kontinuerliga vandringsarrangemang och vandrarledarutbildningar. De genomförda insatserna under 2009 -2011 kommer att ge oss ytterligare utrymme att arbeta med glest befolkade områden.Resultatet från 2011 kommer helt att ligga till grund för kommande budgetering i ärendet.
	Förväntade effekter: Förväntade effekter: Att människor bosatta i Sverige, oavsett hudfärg, kön, ålder eller etnisk bakgrund ska gå ut och upptäcka glädjen med att vandra i Sveriges underbara natur.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: • Projektledning                                                                                                 10 000 kr• Material för tilltänkta arrangörsklubbar                                                           15 000 kr• Marknadsföringsmaterial                                                                                50 000 kr• Ledareutbildning                                                                                               5 000 kr• Media                                                                                                              50 000 kr• Stimulans till klubbar för barn och ungdoms-   satsning                                                                                                          50 000 kr
	Summa: 180 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 308
	àpris: 250
	Epostadress: svenskgang@vsif.se
	Mobiltelefon: 031-726 61 10


