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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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du
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a.
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: Svenska Gång- och Vandrarförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Vandrarverksamhet för barn och ungdom
	Projektstart årmån: 2014/01
	Projektslut årmån: 2014/12
	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: Föreningen för barn och ungdomars hälsa (medlemförening i Svenska Gång- och Vandrarförbundet ((Skåne))
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Roger Magnusson 
	Telefon dagtid: 0762-90 23 68
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att starta upp och därefter utveckla vandrarverksamhet för barn och ungdom genom olika slag av vandringsaktiviteter, bl.a. i samverkan med andra organisationer som t.ex. skolan
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet syftar till att fånga upp barn och ungdomar och att genom lustfyllda vandringsaktiviteter få dessa att välja ett aktivt liv framför stillasittande.Verksamheten kommer att bedrivas genom Föreningen barn och ungdomars hälsa. Föreningen är visserligen ganska nybildad, men har en stor potential och mycket kompetenta och entusiastiska ledare.Projektet skall starta efter nyår med inomhusaktiviteter för att när vädret tillåter även bedrivas utomhus. Läger, föreläsningar, sommarskola mm är några av de aktiviteter som planeras.
	Förväntade effekter: Ett ökat intresse för motion och hälsa (hela kroppen skall må bra) som i nästa steg, genom vår "värdförening" skall spridas över landet till andra föreningar och deras ungdomsverksamhet. Detta kan/bör ge ett ökat medlemsantal för Svenska Gång- och Vandrarförbundet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Svenska Gång- och Vandrarförbundet                                                              15 000varav bidrag från Svenskt Friluftsliv                                                                   70 000Sökt bidrag från Svenskt Friluftsliv är tänkt att användas i verksamhet i sin helhet.De 15 000 kr från Svenska Gång- och Vandrarförbundet är de som får användas till personalkostnader som uppstår.
	Summa: 85 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 100
	àpris: 150 kr/h
	Epostadress: rogermagnusson@hotmail.com
	Mobiltelefon: 0762-90 23 68


