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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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

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.

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



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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du
pl

ic
er

a.
nu

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 Klätterförbundet
	Projektnr: B1
	Projektnamn: Helgläger utomhus för barn
	Projektstart årmån: 2014/04
	Projektslut årmån: 2014/09
	Projektets totala budget kr: 109 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 109 000                 2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: -
	Belopp kr: -
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Det är tredje året i rad som vi ansöker om detta projekt. Vi avsåg att ansöka i tre år för att det skulle få ordenligt fäste.Många barn och ungdomar som börjar klättra idag gör det på en inomhusvägg. Att ta steget ut kan för många kännas stort och svårt, eller så är de helt enkelt omedvetna om de möjligheter till klättring utomhus som finns. Vi vill introducera  och öppna upp den ursprungliga klättringen, dvs. utomhus. Vi vill lära dem att vistas utomhus och få ett intresse för utomhusklättring.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Förbundet kommer erbjuda klubbar att få ett bidrag för att kunna "ta ut" sina barn i närregionen. Lägren kommer att vara en helg alternativt 2 dagar på sommarlovet. De ska klättra, lära sig sätta upp tält, laga mat utomhus och vad man får göra och inte göra i naturen samt lära  vad allemansrätten ger för möjligheter och begränsningar.Klubbarna får själva arrangera lägren men vi ger dem instruktioner på vad lägren ska innehålla. Klubbarna får själva ställa upp med ledare.Många klubbar har inte utrustning för utomhusvistelse och kanske inte barnen heller. Därför vill vi erbjuda ett bidrag till klubben så att alla som vill ska ha en möjlighet att vara med och inte låta familjeekonomin styra.2012 fick vi 59 000:- 2013 fick vi 109 000:-Vi har fått fantastiskt fin feedback. Och de kommer göra om dessa läger igen.Vi skulle vara mycket tacksamma om vi även i år skulle kunna tilldela ytterligare några klubbar ett bidrag så att de får en hjälp att komma "ut". För att fullfölja vår ursprungliga plan.
	Förväntade effekter: Barnen kommer vilja vistas ute och känna att de har kul och mysigt. Att naturen har mycket att erbjuda och att de känner sig bekväma med att vistas ute.Våra klubbar kommer fortsätta arrangera liknande läger, nu när de fått känna på värdet av att komma ut med våra ungdomar på detta sätt. (Det är även en positiv upplevelse för ledarna.)Använder uttrycket ringar på vattnet igen. Det positiva sprider sig och även klubbar som inte får bidrag kommer ge sig ut med sina ungdomar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Bidrag till 10 klubbar à 10 000:- för div. frilufts- och klätterutrustning                 100 000En anställd som administrerar ansökningar och tar fram riktlinjer                          9 000
	Summa: 109 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 40
	àpris: 225:-/timme inkl soc avgifter
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


