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Syfte med hela projektet (sammanfattning)

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

eV. personalkostnader (ange hur ni oVan har Beräknat personalkostnaderna)

Summa
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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: Riksförbundet Hälsofrämjandet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Naturens skafferi
	Projektstart årmån: 2012/feb
	Projektslut årmån: 2012/okt
	Projektets totala budget kr: 100.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 100.000                 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: Pehr-Johan Fager
	Telefon dagtid: 0709-203961
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet är att lära skolbarn i låg och mellanstadiet vad man kan äta av det som växer i naturen. Det skall också hjälpa till att ge en inblick i de olika näringsämnena och var man hittar dem i "naturens skafferi"
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet består av att dels ta fram ett nytt modernt arbetsmaterial bestående av en broschyr (skrift) och dels en handledning för lärare till hur man rent praktiskt kan göra exkursioner och leta rätt på de olika ätliga växter som finns på våren, sommaren och hösten.
	Förväntade effekter: 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Framtagning av broschyr (personakostnad)                                                    30.000Framtagning av lärarhandledning (personalkostnad)                                      20.000Tryck av 10.000 ex av broschyren                                                                   15.000Tryck av 500 lärarhandledningar                                                                       5.000Marknadsföring och distribution                                                                       20.000OH-kostnader (personal)                                                                                   8.000OH-kostnad (material)                                                                                       2.000
	Summa: 100,000
	Beräknat antal arbetstimmar: 166
	àpris: 350 kr
	Epostadress: pj.fager@halsoframjandet.se
	Mobiltelefon: 0709-203961


