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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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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: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 
	Projektnamn: Cykelträning för förskolebarn. Pilotprojekt.
	Projektstart årmån: 2014-01
	Projektslut årmån: 2014-11
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 100 000                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: Marianne Jönsson
	Telefon dagtid: 08-545 910 30
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Utbildning/träning av förskolebarn i att cykla, baserat på danska erfarenheter. Projektet är ett pilotprojekt med 5 skolor för att testa utbildningsprogram. Målet är att utbildningsprogrammet i framtiden ska genomföras i stor skala, då Sverige saknar pedagogik för att lära förskolebarn att cykla.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi har redan översatt en dansk instruktionsbok som handlar om hur man lär förskolebarn att cykla, den ska tryckas upp. Vi utbildar två arbetslösa pedagoger som cykellärare. Dessa besöker skolor som vidtalats för en praktisk cykelutbildning under tre timmar vid två olika tillfällen, där de ordinarie förskolelärarna deltar. Cykellärarna har med sig cyklar och utbildningsmaterial. Cykellärarna och de ordinarie förskolelärarna ger skriftliga utvärderingar och kommentarer efter varje utbildningstillfälle. Dessa sammanställs och analyseras i en slutrapport med förslag på hur en cykelutbildning av förskolebarn i stor skala kan genomföras.AktiviteterJan-Mars: Tryckning av boken, utbildning av cykellärare.April: Inbokning av 5 skolor för cykelutbildning.Maj-sept: Utbildning vid skolorna med medhavda cyklar och utbildningsmaterial.Okt: Sammanställning av utvärderingar, analys och slutrapport med förslag på hur en cykelutbildning av förskolebarn i stor skala kan genomföras.
	Förväntade effekter: Ökade motoriska färdigheter och ökade möjligheter till rörlighet i närmiljön, barnen kommer att tidigare kunna transportera sig med cykel (först i vuxens sällskap). Det ger också ökand trafiksäkerhet eftersom barnen får större förståelse för trafik.För förskolelärarna ger det inspiration till vidare cykelträning av eleverna.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Tryckning av instruktionsbok                                                                              38 000Projektledarens utbildning i Danmark inkl. resa                                                 10 000Utbildning av 2 instruktörer inkl. lokal, mat och resor                                         10 000Utbildning vid 2 tillfällen på 5 förskolor                                                                25 000Hyra bil+släp+cyklar samt undervisningsmaterial                                                 7 000Kvalitetssäkring/uppföljning                                                                                   5 000Administration                                                                                                        5 000
	Summa: 100 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: cyklamera@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 


