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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
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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 kanotförbundet 
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Nya marknadsplatser leder till nya friskhälsotal 
	Projektstart årmån: 2011/Jan 
	Projektslut årmån: 2020/dec 
	Projektets totala budget kr: 3.4 miljoner
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 miljon kronor      2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1,2 miljoner           2013
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 1,2 miljoner           2014
	Namn_2: Vi hoppas göra ett uppslag om Svenskt friluftslivs alla medlemsorganisationer men de är inte med och söker.
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Caroline Dewoon Thorén
	Epostadress: caroline.dewoon@kanot.com
	Telefon dagtid: 0155 - 20 90 83
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att öka till ett nära friluftsliv och få fler frishälsotal hos målgrupper som vi inte annars når
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Svenska kanotförbundet har i några år försökt hitta en lämplig plats att sprida glädjen i paddling och få en ökad aktivitet samt inspirera för friluftsliv där man lär sig och värnar om miljön. Äntligen har vi lyckats! Förutom att vi är duktiga på att närvara vid mässor och inspirera tidningar så finns nu världens första "pimpade flygplats"Det är utanför Nyköping där Ryanair har sin stora bas. 2 miljoner människor årligen passerar genom portarna och vi har i dagsläget inspirerat genom stora bilder och roliga aktiviteter. Men när människorna passerar vidare så har de inget i sin hand där de vet var de ska kunna fortsätta ha ett härligt liv. Vi skulle vilja göra en informativ och inspirerande liten katalog som samtidigt är spännande läsning. Vi tror att det inte räcker med några bilder för att få människor att verkligen ta steget ut i sitt nya friska friluftsliv. Vi vill dessutom utveckla denna produkt genom åren och låta det bli ett arbetsmaterial som vi kan använda i andra sammanhang kommande åren. Framför allt år två till barn i åldrarna 9-15 år. Då i invandrartäta områden och trycka den på flera språk tillsammans med människor som kan vara ute i skolorna och inspirera.Vi kommer samarbeta med våra 130 friluftsorganisationer och erbjuda roliga samt inspirerande aktiviteter för både enskilda individer men också grupper framför allt skolklasser. En tanke är att arbete föräldrar och skolklassar i ett. Där kommer våra 120 klubbar i ett senare in och kan stötta upp dem som vill gå vidare och motionera mera.Detta är ett stort projekt där vi räknar med att det första året går åt en person i 6 månader som styr upp hela tidningen. Dels gör innehållet och det redaktionella men också håller samman de inspirerande erbjudanden. Vi vill också att det ska finnas något för alla åldrar i första upplagan. Samtidigt som information om allemansrätten känslan för vår natur och viktiga säkerhetsaspekter tas upp i en form som kan kännas naturlig för den ej invigde. Vi vill visa att friluftsliv inte är svårt och svåråtkomligt samt att alla kan.Som vi tidigare nämnde vill vi också ha ett uppslag där det finns information om alla Svenskt friluftslivs organisationer och kontaktuppgifter. Det vill säga att om vi gör denna så gynnar det alla som får ta del av våran härliga kontaktyta genom bland annat flygplatsen samt vår förhoppningsvis kommande skolverksamhet.År 1 räknar vi med att lansera den första produkten som i huvudsak kommer att finnas på Skavsta flygplats och på mässor. 
	Förväntade effekter: Nu har vi beskrivit mycket av det i förra avsnittet men målet är att fler ska börja paddla och öka sina friska år samt att lära sig att friluftsliv inte är svårt och krångligt utan enkelt och roligt.Vi kommer att nå nya målgrupper som annars inte kommer i kontakt med våra organisationer.Vi kommer fånga upp dem genom en väl genom tänkt produkt.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: År 1: Lön plus utgifter för admin samt sociala avgifter och försäkring kostnader: 300 000produktion samt tryck: 700 000Totalt 1 miljon kronorÅr 2: Lön plus utgifter för admin samt sociala avg och försäkringar: 500 000Produktion och tryck: 700 000Totalt 1.2 miljoner kronorÅr 3: Lön plus utgifter för admin samt sociala avg och försäkringar: 600 000Produktion och tryck: 600 000Totalt 1.2 miljoner kronor
	Summa: 1 miljon
	Beräknat antal arbetstimmar: År 1 sex månader heltid
	àpris: månadslön 30 000


