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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Svenskt Friluftsliv
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Green Team

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013-01-01

2013-12-31

900.000 varav 300.000 år 2

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

300.000

Avser bidragsår

2012

Belopp, kr

300.000

Avser bidragsår

2013

Belopp, kr

300.000

Avser bidragsår

2014

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Anders Tysk

anders.tysk@svensktfriluftsliv.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-514 01 80

070-514 01 80

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Green Team verkar för att få barn och ungdomar intresserade av friluftsliv, natur
och miljö. Green Team har pågår eller pågår i 20 kommuner. Svenskt Friluftslivs 23
organisationer arrangerar lokalt prova på aktiviteter. Målgruppen är barn och ungdomar
mellan 8 och 18 år. Mestadels barn i mellanstadiet deltar. Deltagarna kommer från
fritidsgårdar runt om i landet och från respektive fritidsgård utgår också aktiviteterna.
Svenskt Friluftsliv får därmed möjligheter att marknadsföra sig för nya målgrupper.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Inledning
Projektet Green Team har funnits i ca 3 år. Vid det här laget har ca 20 kommuner från Skellefteå i norr till Malmö
i söder haft igång grupper. Totalt har ca 500 barn och ungdomar provat på Green Team. Vi har också sedan ett
år tillbaka ett samarbete med Studiefrämjandet där resultatet av samarbetet nu börjar visa sig lokalt. När vi
sjösatte ide´n förväntade vi oss att det till i dag skulle varit betydligt fler kommuner och föreningar som skulle
vara igång med Green Team. Svenskt Friluftsliv avser att inom ramen för ansökan prova nya vägar att utveckla
Green Teamtanken. Detta samtidigt som rekryteringen av kommunala fritidsgårdar och föreningar fortsätter.
Green Team
• Ger barn och ungdomar möjligheter att prova på friluftsliv
• Har i första hand aktiviteter utomhus
• Genomförs normalt med en aktivitet per vecka under del av en termin
• Arrangeras i första hand av Svenskt Friluftslivs organisationer lokalt
• Också organisationer utanför Svenskt Friluftsliv kan delta
Under 2013 kommer särskilt fokus vara på deltagare med invandrarbakgrund och funktionshinder. Deltagare
från bostadsområden med låg föreningstillhörighet kommer också att vara i fokus.
Så här kan man göra
1. Svenskt friluftsliv kontaktar en kommunal fritidsgård som ska hålla i projektet lokalt
2. Svenskt Friluftsliv söker med stöd av fritidsgården och samarbetspartnern Studiefrämjandet intresserade
föreningar på orten.
3. Ett schema görs upp för de aktiviteter som är aktuella
4. Svenskt Friluftsliv lämnar över till fritidsgården att administrera. Som stöd till detta finns lokalt
Studiefrämjandet på orten.
5. Fritidsgården ”rapporterar” erfarenheter till Svenskt Friluftsliv

Utveckling av Green Team
Svenskt Friluftsliv håller fortlöpande kontakt med de kommuner som genomför Green Team.
Detta dels för att vid behov stötta fritidsgården i sin kontakt med föreningarna och dels för att sprida de goda
ideér som inhämtas från de aktiviteter som genomförs. Under november eller december 2013 bjuds alla
kommuner som genomför eller har genomfört Green Team till en träff för erfarenhetsutbyte. Till detta bjuds
också kommuner med intresse att starta Green Team.

Förväntade effekter

Green Team
1. gör att barn och ungdomar som sällan utövar friluftsliv ska göra det.
2. gör att också barnens familjer får upp ögonen för friluftsliv
3. kommer genom aktivt friluftsliv att bidra till bättre hälsa hos barn och ungdomar
4. bidrar till invandrarungdomars integrering i vårt samhälle
5. ger funktionshindrade en möjlighet att utöva friluftsliv
6. ge de av Svenskt Friluftslivs medlemsorganisationer som medverkar nya medlemmar.
7. bidra till förbättrad kontakt mellan kommun och medverkande föreningar
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledning halvtid innebärande
marknadsföring, administration och organisering
av Green Team. Det innebär kontakter med Svenskt Friluftslivs
föreningar, utvalda kommuner, studieförbund och andra
samarbetspartners.
Lönekostnader

225.000

Omkostnader (resor, kontorsmaterial och annan utrustning)

75.000

Bidrag till del av projektet söks också från Ungdomsstyrelsen
("Fördjupning av Green Team"). Om vi får bidrag därifrån
minskar behovet av bidrag från Svenskt Friluftsliv med som
mest 150.000 kr
Summa

300.00
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

810

277

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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