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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
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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 Gång- och Vandrarförbundet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Barn- och ungdomssatsning
	Projektstart årmån: 2011-01
	Projektslut årmån: 2013-12
	Projektets totala budget kr: 500 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 130 000                2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 130 000                 2013
	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 driva ett projekt ur ett jämställdhetsperspektiv som uppmuntrar barn och ungdomar till en fysisk aktivitet ute i naturen.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi önskar fortsätta att uppmuntra möjligheten till fler barn- och familjevandringar för att locka fler barn och ungdomar att börja vandra. Vi vill ge barn och ungdomar en möjlighet att få utöva friluftsliv och fysisk aktivitet under trivsamma former och i gemenskap med andra. Vi vill jobba med frågan ur ett jämställdhetsperspektiv och ambitionen är att vi ska locka lika många tjejer som killar.
	Förväntade effekter: Att få barn och ungdomsanpassade vandringar för att ge dem ett alternativ till tävlingsidrotten.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: • Projektledning                                                                                                 50 000 kr• Marknadsmaterial och marknadsföring                                                           50 000 kr• Material för tilltänkta arrangörsklubbar                                                            30 000 kr
	Summa: 130 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 460
	àpris: 250
	Epostadress: svenskgang@vsif.se
	Mobiltelefon: 031-726 61 10


