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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
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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: Svenska Klätterförbundet
	Projektnr: B7
	Projektnamn: Topptursstimulans  ungdom
	Projektstart årmån: 2014/03
	Projektslut årmån: 2014/05
	Projektets totala budget kr: 29 100:-
	Belopp kr Avser bidragsår: 29 100:-             2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X
	Organisation: X
	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: Underlätta och stimulera till liftnära toppturer vintertid för ungdomar. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Toppturer vintertid är en växande aktivitet för redan fjällvana och vältränade människor i +30 års ålder.  Ofta är toppturerna fler- eller heldags projekt under vårvintern. Detta projekt syftar till att identifiera och kommunicera toppturer som kan göras i liftnära miljö utan större erfarenhet och utan att lägga ner en hel dag och mycket planering på genomförandet och på en för ungdomar anpassad ansträngningsnivå. Projektet vill underlätta, stimulera och väcka nyfikenhet kring topptur vintertid genom att genomföra och beskriva enkla toppturer som ändå ger stora upplevelser som stimulerar ungdomar att göra längre toppturer i orörda fjälltrakter. I ett första steg kontaktas lokala topptursentusiaster på väl etablerade vinterorter i Jämtland/Härjedalen för tips på liftnära turer. Dessa tips testas sedan på plats tillsammans med utvalda ungdomar och dokumentation i text och bild görs. Turerna klassificeras även utifrån etablerad standard grön-blå-röd-svart. De ungas omdömen är det viktiga här. Startpunkt för uppåtgående, alternativa vägval, eventuella lavinfarliga partier och rekommenderade nedfarter offpist beskrivs. Utöver det även sevärdheter och om det i förekommande fall finns kuriosa kring turen. Ett urval av dessa turer presenteras sedan på SKF hemsida, sajten skidalpinism.se med FB, samt via riktade utskick till SKF alla klätterklubbar. Blir utfallet mätbart gott så kan projektet utökas kommande säsonger eller i vintersäsongen 2014 förlängning. Optimalt vore att kunna skapa en databas i SKF regi för rekommenderade klätter- och skidalpina områden och turer för nybörjare, ungdomar och mer avancerade.
	Förväntade effekter: Ett ökat antal ungdomar (15-18 år) som provar topptur vintertid för första gången. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare, 40-80 timmar                                                                              -18 000:-Resekostnader,                                                                                                   -5 000:-Övernattning 2-4 nätter á 500:-                                                                           -2 000:-Diverse administrativa kostnader                                                                        -2 000:-Hyra av utrustning 300:-/ dygn x 5-7 dygn                                                          -2 100:-
	Summa: 29 100:-
	Beräknat antal arbetstimmar: 320-350 timmar
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


