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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
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Organisation
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Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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Telefon (dagtid)
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Belopp, kr

Belopp, kr
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Projektnamn
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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.
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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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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 Kryssarklubben
	Projektnr: 20165
	Projektnamn: Kryssis
	Projektstart årmån: 2016-01-01
	Projektslut årmån: 2016-12-31
	Projektets totala budget kr: 110.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 110 000               2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: Sv Kryssaklubben Stockholmskretsen 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Hanna Lindvall
	Telefon dagtid: 08-7162250
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att få så många barn som möjligt att lära sig segla oavsett familjens ekonomiska läge.Att ge barn chansen att få gå på läger med andra barn och dessutom få kunskap om sjövett och allemansrätten. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: De läger som vi tidigare fått bidrag för av Svenskt Friluftsliv och som vi genomfört har varit väldigt lyckade. Vi har nått barn som tidigare inte varit på läger och heller inte varit ute på sjön. Ledarna har varit positiva och utfört ett utmärkt arbete med barnen. De och vi har nu fått stora erfarenheter av att ha dagkurser för de små barnen. Barnen har utvecklat sitt sinne för naturen och att jobba tillsammans. Vi vill nu utveckla verksamheten ytterligare genom att ge de barn som annars inte har råd att gå på läger en möjighet att närvara på Kryssis och då gå gratis.  Genom kontakt med andra organisationer få tag i föräldrar som annars skulle se det som omöjligt att skicka sina barn till läger. Vissa barn vill inte gå på internatläger och då fyller Kryssis deras behov. Kryssis är ett dagläger som pågår 5 dgr/vecka.Marknadsföring: Alla de aktiviteter som Svenska Kryssarklubben arrangerar marknadsförs i huvudsak genom föreningen hemsida likväl som genom deras tidskrifter. Vill vi nå ut till andra målgrupper är det av yttersta vikt att vi annonserar i andra forum.Organisation: Kryssis styrs av Stockholmskretsen och organiseras genom vårt kansli. De instruktörer som tjänstgör har tidigare arbetat inom vår organisation på Malma Kvarn samt inom sjöscouterna, de har en god utbildning och en gedigen egen erfarenhet inom båtlivet.Sv. Kryssarklubben Stockholmskretsen bidrar med volontärtimmar.
	Förväntade effekter: Vi vet att barn gärna vill gå på läger på sommaren men alla har inte råd. Vi vill med hjälp av Svenskt Friluftsliv kunna erbjuda gratisplatser till de familjer som behöver hjälp. Barnen får kunskap om båtliv men också en gemenskap med andra barn.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Marknadsföring och kontakter med andra organisationer                                                35.000Extra personalkostnader                                                                                                   42.0006 personal x 7 dagar (en dag före och en dag efter lägret) x 1.000/dagFlytvästar och ev.regnkläder samt mat åt barnen som intehar detta                                                                                                                             5.000Administration och handledning                                                                                       19.000 Rapporter och utvärdering                                                                                                 9.000 Tillkommer ideellt arbete som genomförs utan ersättning i samband med informationsarbete och resultatspridning                                                                                                   
	Summa: 110.000
	Beräknat antal arbetstimmar:  Dagersättning 5 dagar x 6 personal
	àpris: 1.000/dag inkl. arbetsgivaravg 
	Epostadress: stockholmskretsen@sxk.se
	Mobiltelefon: 073-6422953


