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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
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PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
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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.
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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

3 (3)

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: Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna
	Projektnr: 2
	Projektnamn: KlassDraget
	Projektstart årmån: 2013-01-01
	Projektslut årmån: 2013-12-31
	Projektets totala budget kr: 320 000+
	Belopp kr Avser bidragsår: 320 000               2013
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: SPOFA (Branschorganisation för redskapstillverkare)
	Belopp kr: Pågående diskussion
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Marie Wiman
	Telefon dagtid: 08-410 80 608
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att introducera fiske för ett stort antal skolbarn på skoltid. Satsningen samordnas centralt från Sportfiskarnas kansli men genomförs av ideella lokala fiskeföreningar som mot ett symboliskt ekonomiskt bidrag till föreningen tar med en skolklass på praktiskt fiske och för att lära ut grunderna i fiskekologi och innebörden av allemansrätten.Syftet är också att under projektets genomförande försöka hitta en alternativ samarbetspartner så att KlassDraget i framtiden kan växlas upp för att svara mot den stora efterfrågan som uppvisas.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundSportfiskarna har under flera år drivit satsningen KlassDraget med syfte att introducera fiske och friluftsliv för skolbarn genom praktiskt fiske på skoltid. Lokala fiskeföreningar runt om i landet har mot ett symboliskt bidrag genomfört aktiviteterna i skolorna. Sammanlagt har ca 50 000 barn deltagit i satsningen. Sedan ett par år har satsningen pågått på sparlåga då vi från förbundets sida inte haft resurser att stötta projektet och då vi inte lyckats knyta en långsiktig samarbetspartner till satsningen.Vi upplever att behovet av den typ av praktiska uteaktiviteter som ryms inom KlassDraget är större än någonsin från skolorna, inte minst med tanke på den nya läroplanen för grundskolan. I den fastslås att skolorna ska genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer. Sportfiskarna får ofta samtal från lärare som undrar hur de ska gå tillväga för att deras klass ska få komma ut på fiske inom KlassDraget. Även intresset från lokala fiskeföreningar att fortsätta med KlassDraget är stort.ProjektmålVi har som mål att under 2013 ta ut sammanlagt ca 2 500 skolbarn på praktiskt fiske. MålgruppProjektet vänder sig till barn i årskurserna 3-6. Sekundär målgrupp är lärare som är med på aktiviteterna och som därigenom kan få ny kunskap och inspiration till att göra något liknande även utanför KlassDragets ramar.GenomförandeSportfiskarna marknadsför KlassDraget i klubbutskick, på Sportfiskarnas webb samt i Sveriges största fisketidning Svenskt Fiske. Skolor och/eller fiskeföreningar ansöker hos Sportfiskarna om att genomföra ett KlassDrag. Material bestående av en klassuppsättning fiskeutrustning, tryckt informationsmaterial samt dvd:er skickas till fiskeföreningen vartefter aktivitetsdagen äger rum. Under själva genomförandet fiskar en skolklass tillsammans med företrädare från lokalföreningen. Dagen innehåller också undervisning i fiskekologi och allemansrätten. Efter genomförd aktivitet redovisar fiskeföreningen arbetet för Sportfiskarna som därefter betalar ut den symboliska ersättningen till lokalföreningen. Den utrustning som köps in inom projektet överlämnas till eleverna efter genomfört KlassDrag. På det viset får eleverna den utrustning som behövs för att fiska mer. Forskning visar också att ca 60 procent av deltagarna i KlassDraget fortsätter att fiska med utrustningen på sin fritid och att de i snitt beräknas fiska 10 gånger per år, vilket sammantaget ger att satsningen lever vidare långt efter själva skolaktiviteten.I och med att Sportfiskarna har drivit KlassDraget under flera år, om än i avsevärt mindre skala senare år, finns väl upparbetade projektrutiner och arbetssätt. Det finns dessutom bland skolor, lärare och lokala fiskeklubbar ute i landet såväl kunskap om som efterfrågan av KlassDraget . Konkreta genomförandepunkter i projektet är:1. Inköp av meteutrustning (här söks samarbete med branschorganisationen SPOFA)2. Nytryck av informationsmaterial3. Marknadsföringskampanj av projektet gentemot skolor och fiskeklubbar4. Utskick av material5. Löpande samordning av projektet, bla bidragshantering
	Förväntade effekter: Den långsiktiga effekten av projektet är att deltagande skolbarn får en förståelse för fiskekologi och allemansrätt genom att under ledning av rutinerad sportfiskare få pröva på praktiskt fiske på skoltid. För många deltagande skolbarn blir en fiskeutflykt i KlassDraget deras första riktiga möte med fiske och svensk natur. Kunskap om och intresse för fiske och friluftsliv ökar sannolikt viljan att skydda och vårda fisken och fiskens livsmiljöer. Det är viktiga aspekter om vi menar allvar med att på sikt uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Projektet bidrar till uppfyllandet av flera av de friluftspolitiska mål som Naturvårdsverket ansvarat för att ta fram, och då särskilt målet om ett rikt friluftsliv i skolan samt målet om friluftsliv för god folkhälsa.En möjlig långsiktig effekt är att lärare och skolledning generellt i och med en satsning som KlassDraget ser friluftsaktiviteter som viktiga inslag i ordinarie skolverksamhet. Sportfiskarna har uppmärksammat att friluftsliv inte in tillräcklig grad prioriteras i skolan, något en satsning som KlassDraget kan hjälpa till att ändra på.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Se genomförandepunkter ovan för specificerad verksamhet.Projektarbete 2 mån inkl avtalsförsäkringar                                                      90 000Projektsamordning 1/2 mån inkl avtalsförsäkringar                                          22 500Indirekt kostnad för ovan, ca                                                                             25 000Nytryck infomaterial                                                                                           20 000Inköp av meteutrustning                                                                                    62 500Bidrag till lokala fiskeklubbar                                                                           100 000Indirekt kostnad: Kostnad som förbundet har i sin ordinarie verksamhet och som inte direkt och i sin helhet kan hänföras till projektet, men som ändå är väsentlig för projektets genomförande.Se Bilaga 7 för förslag till prioritering av Sportfiskarnas sökta verksamhetsbidrag.
	Summa: 320 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Sammanlagt 2,5 mån = 433 h
	àpris: 260 kr
	Epostadress: marie.wiman@sportfiskarna.se
	Mobiltelefon: 


