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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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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: Förbundet Skog och Ungdom
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Näverbiten
	Projektstart årmån: 20150101
	Projektslut årmån: 20151231
	Projektets totala budget kr: 200.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 150.000                 2015
	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: Charlie Zachrisson
	Telefon dagtid: 070-3297371
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att utveckla friluftspedagogiska aktiviteter i skolans närmiljö. Att utbilda 5 utelevare som kan implentera möjligheten med materialet i Sveriges alla skolor.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Förbundet Skog och Ungdom är en organisation som är uppbyggd av barn, ungdomar och äldre som tycker om att på sin fritid vistas ute i naturen och som ideellt(helt frivilligt och utan betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i landet.Näverbiten är ett projekt som skall utveckla fritidspedagogiska aktiviteter i skolans närmiljö. Olika aktivitetsmöjligheter skall tas fram och provas på olika skolor som sen utvecklas till färdiga aktivitetspaket för användning på mellan och högstadieskolor i hela landet. En projektledare anställs för att ta fram exempel på friluftspedagogiska aktiviteter i skolans närmiljö, 5 utelevare utbildas för att prova aktiviteterna på några skolor som genom enkäter och utvärderingar hjälper till att utveckla aktiviteterna till färdiga aktivitetspaket. Aktiviteter att utveckla kan vara skogsbingo, skogsmemory, allemansrätten och äventyret i skogen. Aktivitetspaketen bör även innehålla information om skogens alla värden.
	Förväntade effekter: En ökning friluftspedagogiska aktiviteter i skolans närmiljö i ett antal skolor över hela landet. ca 3000 elever kommer att ha prövat en friluftspedagogisk aktivitet i skolans närmiljö varav ca 50 med funktionalitetsnedsättning.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare                                                                                                     143.350Resor                                                                                                                     5.000Utbildningsdagar                                                                                                  25.000Material                                                                                                                10.000Administration                                                                                                      16.650
	Summa: 200.000
	Beräknat antal arbetstimmar: 850
	àpris: 171 kr
	Epostadress: info@epom.nu
	Mobiltelefon: 070-32977371


