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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

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

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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du
pl
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er

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 Båtunionen
	Projektnr: 2013:01
	Projektnamn: Sjösäkerhetskampanj
	Projektstart årmån: 2013/06
	Projektslut årmån: 2014/12
	Projektets totala budget kr: 200 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 200 000               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: Patrik Lindqvist
	Telefon dagtid: 08 545 859 64
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att sprida information om båtlivet och sjösäkerhet. Särskilt vikten av att använda flytväst på sjön och att detta räddar liv samt, om olyckan är framme, ha rätt säkerhetsutrustning ombord. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Aktiviteten kommer att ske centralt hos SBU, via anslutna förbund, klubbar samt via tidningsinformation och skrivelser. En särskild flytväst i blått och gult har tagits fram och "första-hjälpen-kudde" har köpts in för detta ändamål. Aktiviteten planeras att förhoppningsvis omfatta c:a 1000 enheter av vardera slag. I ett första skede har 300 enheter av vardera slag köpts in.Materialet kommer i huvudsak delas ut gratis till, ungdomsverksamhet inom båtlivet, skolklasser, seglarläger, politiker, andra makthavare, båtfolk i övrigt som kan beröras av båtlivet.
	Förväntade effekter: Ökad uppmärksamhet för sjösäkerhetsfrågor och för båtlivet.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Inköp av profilerade flytvästar                                                                            150 000 krInköp av profilerade "första-hjälpen-kuddar"                                                        50 000 kr
	Summa: 200 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: patrik@batunionen.com
	Mobiltelefon: 


