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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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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 Klätterförbundet
	Projektnr: B12
	Projektnamn: Informationsbroschyr till markägare
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2015/12
	Projektets totala budget kr: 103 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 103 000               2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X 
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Johanna Wernqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 22
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Ta fram en informationsbroschyr.Informera och öka förståelsen bland markägare, länstyreler och kommuner om vad som gäller när klättrare befinner sig på deras mark och eventuellt lämnar spår efter sig som tex bultar i berget.Många av våra klubbar efterlyser ett gemensamt material som dels förklarar för klubbarna vad som gäller samt att de kan ge det till tex markägare där det förklarar vad som gäller. Många markägare tror att de kan bli skyldiga om någon gör sig illa vid markägarens klippa.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Klättringen stöter ibland på patrull från lokala myndigheter, markägare och andra som är oroliga att klättrare ska påverka dem negativt. Ofta kommer frågor om ansvar och skyldigheter upp. Om klättrarna trillar ner och gör sig illa på min mark, kan jag hållas ansvarig? Vi vill ta fram ett skriftligt material som förklarar klättringens natur och organisation, att det finns ett förbund som ger ut rekommendationer, klubbar som ansvarar för "sina" klippor, och att varje klättrare ansvarar för sina egna handlingar och bedömer sina egna risker. Författande, bildframtagning, tryck och distribution av trycksak till intresserade lokalklubbar, och direkt till markägare och myndigheter som efterfrågar den från oss. 
	Förväntade effekter: - ökad förståelse för klättringen som rekreation bland övriga intressenter (politiker, markägare, myndigheter, allmänheten)- tryggad access - tillgänglighet - till våra klippor, genom god kontakt med andra intressenter och gott beteende från klättrare- ett stöd till våra klubbar i deras kontakt med markägare, lokala myndigheter och andra.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Arbete med innehåll i trycksak, inkl. arbetsgivaravgifter, 2 månader               -73 000:-Kostnad för bilder                                                                                             - 10 000:-Tryck och distribution                                                                                        -20 000:-                                                                                 
	Summa: 103 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 325
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


