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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

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

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 Klätterförbundet
	Projektnr: B8
	Projektnamn: Uppstart av bredd och friluftskommitté
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2016/12
	Projektets totala budget kr: 450 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 200 000               2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 250 000                   2016
	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: Klättringen är traditionellt sett en friluftsverksamhet, men har mer och mer kommit att bedrivas inomhus och som idrott. Klätterförbundets idéprogram genomsyras av klättringens mångfald, och vi ska främja klättringen inne och ute, på bult och på egna säkringar, på den lokala klippan och i alpin miljö, högt, lågt, lätt, svårt, klättring som träningsform och klättring för rekreation. Klubbarnas verksamhet omfattar mer av klättring som träning, och vi vill uppmärksamma klättring som rekreation, som en del av en naturupplevelse. * Öka vuxnas och ungdomars medvetenhet om Allemansrätten* Få vuxna och ungdomar att röra sig mer i naturen* Öka kunskaperna om friluftsliv i allmänhet och klättring ute i synnerhet* Höja status på friluftsliv och rekreation
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Uppstart av en bredd och friluftskommittéFör att ge denna kommitté en bra start och komma igång fort vill vi anställa en person, på sikt ska kommittén klara sig själv.En 30 % deltidstjänst på Svenska Klätterförbundets kansli för - samverkan med klubbar, markägare, Länsstyrelser och andra lokala myndigheter, förhoppningsvis även med Svenskt Friluftsliv, STF och andra- framtagande av material om natur, allemansrätt och friluftsliv relaterat till bergsaktiviteter, tryckt och digitalt- utbildning både lokala och centrala, för aktiva klättrare och ledare i "naturkunskap", dvs bergarter, ekologi, vilka olika förutsättningar som råder för Östersjön, fjällmiljö, sällsynta arter mm. - undersökande av möjligheter till kombinationsaktiviteter (ex swim-run) med orienteringsförbundet (boulder-orientering), skidförbundet (skidalpinism ingår i Klätterförbundet), ornitologer, m fl.
	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- nya former av friluftsliv i kombinationer av idrotter- goda hälsoeffekter av att fler människor är ute mer
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön 30% 11 000:-/månad inkl. arbetsgivar avgifter                                          -132 000:-Kostnad för arbetsplats                                                                                    -10 000:-Hyra av dator                                                                                                    -5 000:-                                                   Telefon                                                                                                              -2 500:-Resor och boende, vid utbildningar och klubbesök                                         -15 500:-Arrangemang för medlemmar, (lokal, ev material,fika)                                     -15 000:-Framtagande av tryckt material, (bilder, tryckning)                                         -20 000:-                                                                                 
	Summa: 200 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 2000
	àpris: 225:-/ tim inkl arbetsgivaravg
	Epostadress: johanna@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0735-411681


