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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
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



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

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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du
pl
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er

a.
nu

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: Barn- och ungdomssatsning
	Projektstart årmån: 2011-01
	Projektslut årmån: 2013-12
	Projektets totala budget kr: 500 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 365 000                 2011
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 130 000                 2012
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 130 000                 2013
	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 fortsatt driva påbörjat projekt ur ett jämställdhetsperspektiv som syftar till att motverka inaktivitet och istället uppmuntra barn och ungdomar till ett mer fysiskt och rörligt liv ute i vår natur.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi ämnar fortsätta att uppmuntra till fler barn- och familjerelaterade vandringar får att locka våra barn och ungdomar att börja med vandring.Målsättningen är att ge barn och ungdomar möjligheten att utöva friluftsliv och fysiska aktiviteter under trivsamma former.Vi kommer att jobba med frågan ur ett jämställdhetsperspektiv och vår ambition är att vi skall locka lika många tjejer som killar.
	Förväntade effekter: Att få till barn- och ungdomsrelaterade vandringar som skall kunna vara ett attraktivt alternativ till den rena tävlingsidrotten.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                    50 000Markandsmaterial och marknadsföring                                                              50 000Material till arrangörsklubbar                                                                              30 000
	Summa: 130 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 456
	àpris: 250
	Epostadress: svenskgang@vsif.se
	Mobiltelefon: 031-726 61 10


