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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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

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: Stiftelsen Håll Sverige Rent
	Projektnr: 
	Projektnamn: Allemansrätten för unga – ett pedagogiskt material 
	Projektstart årmån: 2013 / januari
	Projektslut årmån: 2014 / januari
	Projektets totala budget kr: 3 400 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 2 600 000          2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: Stiftelsen Håll Sverige Rent
	Belopp kr: 650 000
	Organisation_2: Intäkt för frakt/porto
	Belopp kr_2: 150 000
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Lina Lundström
	Telefon dagtid: 08-505 263 42
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att utifrån erfarenheterna från Håll Sverige Rents Nationella Skräpplockardagar och arbete med Grön Flagg  att ta fram ett pedagogiskt material för pedagoger i årskurs f-6. Materialet kommer att bestå av konkreta övningar, lektionsupplägg och lärande exempel med fokus på allemansrätten och med tyngdpunkt på utomhuspedagogik. Materialet tas fram bl.a. utifrån lärande exempel från skolor som arbetar med allemansrätten inom tema Närmiljö i Grön Flagg. De lärande exemplen och det pedagogiska stödet ska inspirera fler skolor att arbeta med allemansrätten och stärka varje barns medvetenhet och kunskap kring betydelsen av ett omsorgsfullt och insiktsfullt beteende vid vistelse i naturen med barnets närmiljö som utgångspunkt. För pedagogen är materialet utformat på ett sätt som stärker kompetensen och lusten i att använda närmiljön som ett lärande uterum.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Se. bilaga 6(6)
	Förväntade effekter: - att projektet når ut till 750 000 skräpplockare som medverkar i De Nationella Skräpplockardagarna - att nå ut med projektet till 2 500 skolor för att de aktivt ska arbeta med allemansrätten genom Grön Flagg- att väcka och öka intresset för närnaturen som miljö och pedagogisk resurs hos barn/elever och    pedagoger- att lyfta naturen och utevistelsens hälsoaspekter för barn och ungdomar- att öka förståelsen och kunskapen om vikten av att vara rädd om vår allas gemensamma natur och miljö för en hållbar utveckling genom att utgå från barnet/eleven och det konkreta- att öka medvetenhet och kunskap om de unika värdena i allemansrätten samt öka förståelsen av nedskräpningens konsekvenser och därmed ge eleven en handlingskompetens för att i sitt framtida beteende handla på ett resursklokt och hållbart sätt
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Avser 2013 (Egeninsats 650 000 kr. Intäkt för frakt och porto 150 000 kr.)Siffror angivna exklusive momsLönekostnader        1 230 000          Datorkostnad               30 000Utrustning                    25 000Resor                           50 000Övriga kostnader    1 415 000Konsultkostnader       650 000  Övriga kostnader avser bland annat volymproduktion av pedagogiskt material för lärare, immateriella rättigheter, porto, frakt, annonser och pressmaterial samt kostnader för att utöka nätverk för att sprida och synliggöra information och material.Lönekostnader avser del av tjänst för intern projektledare, ekonom samt AD/copy/webb resurs.Konsultkostnader avser extern projektledare samt delmoment i produktion.
	Summa: 3 400 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 2 085
	àpris: 590 kr/h
	Epostadress: lina.lundstrom@hsr.se
	Mobiltelefon: 0738-14 60 71


