
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)

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: Förbundet Skog och Ungdom
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Uteliv åt alla
	Projektstart årmån: 20140101
	Projektslut årmån: 20140830
	Projektets totala budget kr: 85.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 70.000                   2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Sörmlands Distrikt av Skog och Ungdom
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Charlie Zachrisson
	Telefon dagtid: 070-329 73 71
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Förbundet Skog och Ungdom är Sveriges enda ungdomsorganisation för den som är intresserad av skogen som resurs. Vi är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar, äldre som tycker om att på sin fritid vistas i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.Nu vill vi bredda verksamheten så vi även klarar att möta alla medborgare oavsett handikapp. Därför är projektet tänkt som ett pilotprojekt där några lokalavdelningar samarbetar med skolor som har elever med olika handikapp.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Sörmlands Distrikt av Skog och Ungdom har idag 2 avdelningar med anläggningar som används av föreningens medlemmar och till viss del även är öppen för allmänheten. Nu vill vi försöka se till att anläggningarna och verksamheten verkligen riktar sig till fler i samhället så ingen behöver stå utanför på grund av tillgänglighet av anläggningen eller vår verksamhet.Projektet skall gå igenom vilka hinder som kan finnas att vara ute i skogen, vid vattnet eller vid lägerelden för en specifik grupp. En sammanställning vilka positiva effekter friluftsliv kan ha på den specifika gruppen görs och utifrån detta så kan lokalavdelningarna bredda sin verksamhet för fler i vårt samhälle.
	Förväntade effekter: Att få fram en mall där man i samarbete med skolor eller andra organisationer kan få till en verksamhet som är öppen för fler som kan få komma ut i naturen och uppleva friluftsliv på deras villkor.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektgrupp och planering                                                                                5.000 Projektledare                                                                                                    25.000Aktiviteter                                                                                                          35.000Material                                                                                                             15.000Dokumentation och sammanställning                                                                 5.000
	Summa: 85.000
	Beräknat antal arbetstimmar: 100
	àpris: 250
	Epostadress: info@epom.nu
	Mobiltelefon: 070-329 73 71


