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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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Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr
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Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)
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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.
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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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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 Botaniska Föreningen
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Botanikläger för unga
	Projektstart årmån: 201403
	Projektslut årmån: 201406
	Projektets totala budget kr: 64 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 32 000                     2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Fältbiologerna i Sverige. Hur mycket de bidrar med bestäms senare.   
	Organisation: Svenska Botaniska Föreningen och Fältbiologerna
	Belopp kr: 32 000
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Stefan Grundström
	Telefon dagtid: 070-6960278
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Svenska Botaniska Föreningen i samarbete med Fältbiologerna planerar att arrangera ett botanikläger våren 2014. Lägret vänder sig till ungdomar (12-26 år) som vill lära sig mer om våra svenska växter och naturtyper. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektbeskrivning, Botanikläger för unga!Svenska Botaniska Föreningen (SBF) i samarbete med Fältbiologerna planerar att arrangera ett botanikläger våren 2014. Lägret vänder sig till ungdomar (12-26 år) som vill lära sig mer om våra svenska växter och naturtyper. Vi vill kunna erbjuda ungdomar från hela landet att delta, då vi inte kräver några förkunskaper i botanik, samt att erbjuda rese- och logikostnader. Lägret är planerat att hållas på lämplig plats i Götaland under en långhelg, (t.ex. ankomst fredag kväll, avresa måndag morgon). Antal platser är begränsat till cirka 12 deltagare. Två ledare från SBF och Fältbiologerna håller i arrangemanget och planeringen, därutöver kan ytterligare en eller två exkursionsledare komma till hands när specifik plats och tid bestämts. SBF och Fältbiologerna har under 2012 och 2013 arrangerat botanikläger under sommaren av samma typ på Öland och i Halland.    
	Förväntade effekter: Huvudsyftet är att entusiasmera och ge ungdomar inblick i, och möjlighet till, ett botaniskt engagemang, vilket ger en naturlig grund för ett framtida frilufsliv. Fokus är att bekanta sig med våra vilda växter, deras ekologi och naturtyper. Därigenom kan deltagarna få större kännedom om vår svenska natur, samt stimuleras till utomhusvistelse och frilufsliv. Detta sker under enkla och trivsamma former, med en alkoholfri policy, vilket kan lämpa sig för en bred skara av ungdomar från hela Sverige, oberoende av kön, kultur eller tidigare kunskaper inom botanik och naturvetenskap. Under botaniklägret kan ungdomar ges möjlighet att besöka vackra miljöer, få frisk luft och motion, intellektuell och social stimulans! Botaniklägret syftar också till att skapa ett gränsöverskridande samarbete mellan SBF och Fältbiologerna där vi tillsammans kan verka för en mer utåtriktad verksamhet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnader:Boende med vandrarhemsstandard, 3 nätter, 16 personer (12 deltagare, 4 ledare)        20 000                               Mat i 3 dygn, till självhushåll och fältmat (frukost, lunch, middag, fika och snacks)            4 000 Resor till lägret för deltagarna, max 700 kr per person                                                       8 000 Planering och förberedelse för ledarna; telefonkostnader, möten, resor, ev. logi m.m.      8 000    Hyra av två st minibussar, ca 3 dygn inkl bränsle                                                              10 000        Eventuell fältutrustning, material och bestämningslitteratur till deltagarna.                         2 000 Marknadsföring till skolor runt om i Sverige, annonser i respektive tidskrifter                   12 000                                                                                                                             Summa   64 000 
	Summa: 64000
	Beräknat antal arbetstimmar: 0
	àpris: 
	Epostadress: stefan.grundstrom@hotmail.com
	Mobiltelefon: 070-6960278


