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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)
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Organisation
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E-postadress
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VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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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: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: Nr 1
	Projektnamn: Friluftsliv i 4H:s Matskolor
	Projektstart årmån: 2014-01
	Projektslut årmån: 2014-12
	Projektets totala budget kr: 325 750
	Belopp kr Avser bidragsår: 300 000              2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	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: Per Gunnarsson
	Telefon dagtid: 0725-121502
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet med projektet är att hitta sätt att utveckla 4H:s Matskolor så att de kommer innehålla mycket mer friluftsliv.  4H:s Matskolor är populära och 2012 ordnades 24 matskolor med 440 deltagare från Halland i söder till Norrbotten i norr. Matskolorna innehåller redan flera delar som är bra för hälsa och välbefinnande, men vi vill göra konceptet ännu mer inspirerande genom att skapa möjlighet för en tydligare koppling till friluftsliv som en naturlig del av ett hälsosamt och bra liv.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektets mål är att lägga tid och resurser för att hitta vägar att utveckla det väl fungerande och populära konceptet 4H:s Matskolor mer inriktat på friluftsliv.4H:s Matskolor är dagläger som utgår ifrån hemkunskapssalar i vilka barn i åldern 7-12 år får tillbringa vardagarna under en lovvecka med att lära sig laga bra och nyttig mat ifrån grunden.  Det hela varvas med enklare motion i form av tävlingar, lekar och utflykter. Under veckan görs det även ett besök på en bondgård eller 4H-gård för att barnen ska få se varifrån maten kommer och på det sättet följa maten hela vägen från jord till bord. Antalet matskolor och antalet deltagande barn har ökat för varje år sedan starten år 2008. Under många matskolor bjuds det även in gäster i form av kockar, matkonsulenter, dietister och andra ambassadörer som pratar nyttan av svensk och ekologisk mat. Under matskolorna används det svenska och ekologiska råvaror så långt det är möjligt beroende på säsong och  tillgång. Varje dag håller ledarna även teoripass med barnen angående mat, näring och träning. Teoripassen hålls ofta i form av att ledarna diskuterar dessa ämnen kort med barnen i slutet på en måltid.  Vi ser en möjlighet att kunna utveckla sätt och hitta vägar för att bättre få in ett aktiv friluftsliv i matskolorna och därmed ge en tydligare koppling till att hälsa bygger både på bra mat och på motion i form av ett aktivt friluftsliv. Målet med projektet blir därför att hitta och utveckla bra sätt att anpassa ekologisk och hälsosam matlagning med friluftsliv. Exempelvis vill vi på olika sätt låta barnen laga bra och god mat utomhus.Dessa friluftslivsblock vill vi sedan integrera och göra tillgängliga och sprida till alla län som ordnar matskolor. Genom att göra detta vill vi få alla matskoledeltagare att prova på mer friluftsliv och genom det få verktyg för att göra en hälsosam livsstil med bra mat, motion och friluftsliv till ett naturligt val i vardagen.Exempel på tänkbara sätt att få in mer friluftsliv i matskolorna kan vara:* Finns det möjlighet att hitta sätt att använda sig av vilt växande råvaror som växer i skog och mark i närheten av matskolan? Hur kan vi anpassa detta efter säsong och geografiskt läge? (När det gäller matskolor som genomförs i städer tänker vi oss att vi kommer att göra en utflykt till ett bättre skogsområde för att där gå igenom och samla in lämpliga råvaror från naturen.)* Går det att hitta väl fungerande aktiviteter i skog och mark som passar bra ihop med och kan bli en del av matskolekonceptet?* Hur kan man göra utematlagningen till en större del av matskolorna på ett pedagogiskt och anpassat sätt till matskolornas åldersfördelning och antal barn som brukar delta på en matskola. 
	Förväntade effekter: Vi vill inspirera fler barn till att göra friluftsliv till en naturlig del av deras vardag. Detta genom att de får delta i inspirerande friluftsaktiviteter under matskolorna. Kombinationen hälsofrämjande mat och friluftsliv som också är bra för hälsan tror vi kan göra det till en både roligare och ännu mer hälsofrämjande aktivitet för barnen.Genom att lyckas få in allt mer friluftslivsdelar i matskolorna kommer vi att göra vårt redan populära matskolekoncept ännu bättre. Kompletteringen att utveckla och få in friluftsdelarna i verksamheten kommer att göra att både hälsoaspekten och kvaliteten på matskolorna kommer att öka. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning                                                                                                        132 750Administration                                                                                                          39 000   Resor projektledning                                                                                                34 000Kost och logi                                                                                                             15 000Kurser med för att testa förslag på nya friluftsaktiviteter                                          38 000(inkl arvode, resor, mat och logi).Utbildningsträffar, Erfarenhetsutbytesträffar och spridning av resultat till övr län                                                                         44 000Utvärderingsträff                                                                                                      25 000
	Summa: 327 750
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledn. 450 h, adm 200 h
	àpris: Projektledn. 295 kr/h, adm 195 kr/h
	Epostadress: per.gunnarsson@hallands4h.se
	Mobiltelefon: 0725-121502


