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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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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.

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: Svenska Kanotförbundet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: EPP- paddling för alla
	Projektstart årmån: Projektet startade 2012
	Projektslut årmån: 2015 12 31
	Projektets totala budget kr: 5 000 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 000 000                2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 800 000                 2015
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 200 000                 2016
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anders Danielsson
	Telefon dagtid: 0155 20 90 86
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Få fler att paddla på ett miljösäkert sätt, med en bra teknik och hög säkerhet.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi lämnar beskrivningen i bilaga 1
	Förväntade effekter: När människor lär sig mer får de ut mer av sin paddling, det blir roligare och antalet tillfällen de aktiverar sig i naturen ökar. När de lär sig mer om teknik så minskar skaderisken och träningseffekten ökar framförallt i rygg och mage ökar med bra hälsoeffekt. De lär sig mer om säkerhet och säkerhetstekniker vilket minskar antalet incidenter och ger kanotisterna bättre redskap att klara incidenter utan att det blir ett problem.De lär sig mer om miljö vilket gör att det blir en mer hållbar motions och rekreationspaddling i samklang med naturen och andra intressen i de vatten som används.Kunskap ger en större upplevelse och gör att vi slipper konflikter med exempelvis markägare och naturvårdsintressen. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Målet är att kunna ha två anställda under projekttiden som drar igång hela verksamheten.De ska ta fram anpassade material för Sverige i linje med de överenskomna internationella riktlinjerna i de delar som fortfarande inte är slutförda. De ska ordna utbildningar, föreläsningar och fortsätta att informera om konceptet så att det blir allmänt känt. Vi har lyckats göra konceptet känt i sådan utsträckning att vi måste utbilda fler ledare i systemet. Det gäller inom skolan, inom friluftslivet, klubbar , uthyrare mfl.  För att nå målet behövs även studiebesök i andra länder, i första hand Irland och Storbritannien. För att säkerställa kvaliten behöver vi även inledningsvis låta våra instruktörer följa verksamheten i ett annat land för att få en ökad erfarenhet. Total kostnad som vi söker för är 1 miljon kronor 2014. Lönekostnad 900 000kr, overheadkostnad 200 000, materialproduktion 100 000kr, resor 200 000kr mm. Delar av kostnaden kommer SKF att ta ur egen budget men vi behöver Svenskt Friluftslivs fortsatta stöd för att nå målen.
	Summa: 1 000 000kr
	Beräknat antal arbetstimmar: Heltid x 2
	àpris: 29 000kr/månad + arbetsgivaravgifter mm x2.
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


