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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 Orienteringsförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Naturpasset år 2
	Projektstart årmån: 2011/01
	Projektslut årmån: 2012/12
	Projektets totala budget kr: 2 000 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000                2011
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1 500 000               2012
	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: Lotta Stigsdotter
	Epostadress: lotta.stigsdotter@orientering.se
	Telefon dagtid: 08-587 720 50, 070-39 89 563
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Vi vill genom utdelning av gratis orienteringskartor till 1 miljon hushåll kring tätortsnära natur få fler att upptäcka skogen i sin närhet som en källa för rekreation, motion och inspiration, och därigenom erbjuda fysisk aktivitet för ökad livskvalitet.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet med gratis utdelning av kartor är 2-årigt och denna ansökan avser år 2.Naturpasset är Svenska Orienteringsförbundets och Sveaskogs gemensamma friskvårdssatsning. Naturpasset är ett perfekt motionssätt som passar de flesta och står för en härlig upplevelse med kartan i hand. Det är kartan som är ”passet” till naturen och orienteringskontrollerna. Genom naturpasset får utövaren frisk luft och motion och verksamheten bidrar samtidigt till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Naturpasset arrangeras av orienteringsklubbar runtom i landet och klubbarna sätter ut ett antal orienteringskontroller i lättillgängliga skogspartier. I tätorter och i närområden kan det istället för orienteringskontroller finnas en fråga kring platsen eller ett foto som ska kombineras med kontrollpunkten. De flesta kontrollpunkterna är lätta, några är lite klurigare. Naturpasset har traditionellt varit en aktivitet som motionärer kan köpa via t ex den lokala sporthandeln, och har de senaste åren utvecklats och varje år säljs över 50 000 naturpasskartor.Svenska Orienteringsförbundet startade ett projekt 2009 för att ytterligare öka tillgången till Naturpasset, genom att dela ut orienteringskartor gratis. Till detta har man använt egna medel via samarbetet med Sveaskog. Under 2010 ansökte vi om projektmedel för friluftsorganisationer från Naturvårdsverket/Svenskt Friluftliv (år 1 ett detta projekt). Medlen skulle användas för att förstärka och komplettera det projektet som redan var igång. Vår ansökan var på 1,5 miljoner kronor och målet var att då kunna dela ut 500 000 kartor det första året. Beviljat bidrag var på 500 tkr, dvs 1/3 av det sökta beloppet, och målet reviderades därför till gratis utdelning av ca 160 000 kartor. Resultatet av projektet är ännu inte slutredovisat, men bidraget på 500 tkr har använts för att utvidga det antal orter som ingick i projektet. Under 2011 har vi haft projekt igång för utdelning av totalt 534 000 kartor, av dessa har 11 av projekten (orter) motsvarande 168 000 kartor kommet till pga bidraget från Naturvårdsverket/Svenskt Friluftsliv.Nu vill vi gärna arbeta vidare med projektet år 2 med att via finansiering från Naturvårdsverket/Svenskt Friluftsliv dela ut ytterligare 500 000 kartor. Genom att dela ut  orienteringskartor gratis till hushåll i tätortsnära natur har fler möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut i naturen och upptäcka nya platser i sitt närområde via kartan. På kartan finns också information om friluftsliv, allemansrätten och den lokala orienteringsklubben. Alla kan med hjälp av kartan ta sig ut i naturen när som helst, ensam eller i grupp och oberoende om man är fullt frisk eller har funktionshinder.Vi riktar in oss till hushåll i de större städerna och tar där hjälp av lokala orienteringsklubbar.  Kostnaden för projektet avser tryck av kartor och distribution.
	Förväntade effekter: - Ökat friluftsliv med kartan i handen i naturnära områden.- Ökad livskvalitet ur ett folkhälsoperspektiv.- Ökad kännedom om naturen i närheten.- Ökat intresse för kunskap om allemansrätten.- Med gratis utdelad karta blir det betydligt enklare och roligare för personer att ge sig ut i naturen.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Tryck (två kronor per karta) och distribution (en krona per karta)                    1 500 000av orienteringskartor till 500 000 hushåll under 2012. 
	Summa: 
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


