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Verksamhetsbidrag (projekt)
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Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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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: Naturskyddsföreningen (tillsammans med Naturskoleföreningen och Sportfiskarna)
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Mer friluftsliv i skolan
	Projektstart årmån: 15/01
	Projektslut årmån: 15/12
	Projektets totala budget kr: 845 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 845 000               2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Naturskoleföreningen och Sportfiskarna
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Märta Berg
	Telefon dagtid: 08-702 65 46
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projekt Mer friluftsliv i skolan har följande syften:• Att skapa förutsättningar för fler skolor att inkludera mer friluftsliv i skolundervisning och under friluftsdagar.• Att sprida kunskap om hur pedagoger och elever kan använda närmiljön på ett roligt och lärorikt sätt. • Att fler barn ska få kunskaper om och intresse för att vistas i naturen, samt därmed en positiv känsla för och vilja att värna om naturen.• Att fler kommuner ska arbeta för att bevara och tillgängliggöra natur- och vattenmiljöer nära skolor och bostäder.• Att utveckla samverkan mellan olika aktörer som vill uppmärksamma naturens upplevelsevärden.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Var vänlig se bilaga 5.
	Förväntade effekter: • 400 pedagoger i minst 20 kommuner erbjuds en tvådagarsfortbildning som ger dem bättre förutsättningar att bedriva undervisning om friluftsliv och att genomföra friluftsdagar som innefattar friluftsliv. • Högst 400 pedagoger får ökad kunskap om ett ämnesintegrerat utomhuspedagogiskt arbetssätt som bidrar till målen i läroplanen.  • Natur där fortbildningarna hålls uppmärksammas som platser för pedagogisk verksamhet och friluftsliv.• Förutsättningarna förbättras för att fler skolor genomför friluftsdagar som inkluderar friluftsliv i närnatur.• Förutsättningarna förbättras för att fler barn får kunskap om och möjlighet att uppleva närnaturen och olika typer av friluftsliv. • Förutsättningarna förbättras för att fler kommuner arbetar för att bevara och tillgängliggöra natur för utomhuspedagogisk verksamhet och friluftsliv nära skolor och bostäder.• Kommunikationen om närnaturens och friluftslivets värden (biologiska, sociala och pedagogiska) ökar.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lönekostnader (se specifikation nedan)                                                                                                                         530 000Res- och milersättning                                                                                                                                                    45 000Kost och logi (för fortbildare, deltagande pedagoger och deltagare seminarium)                                                          55 000Utrustning                                                                                                                                                                       20 000OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, reception, gemensam administration såsom lokal- och driftskostnader, personaladministration.)                                                                                           195 000                                                                                                                                                                Lönekostnader delas upp mellan de tre sökande organisationerna och innefattar projektledning, projektadministration, förberedelser och genomförande av del 1 och 2 i ansökan: Del 1 (Fortbildningen Mer friluftsliv i skolan) inkluderar bl a utveckling av koncept, inbjudan till pedagoger, marknadsföring, anmälan till fortbildningen, utveckling av handledning, kontakt med kommuner och lokala representanter, ekonomi och redovisning samt utvärdering. Del 2 (Kommunikation och läromedel om friluftsliv i skolan) inkluderar bl a utveckling och framtagande av övningar och lärarhandledning, utveckling av tips och upplägg för utomhuspedagogiska verksamheter på webben, upplägg på respektive organisations webb, planering och genomförande av seminarium samt kommunikation via sociala medier. 
	Summa: 845 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1760
	àpris: 301 kr/h inkl sociala avgifter och semesterersättning
	Epostadress: marta.berg@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 0705-80 46 56


