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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.
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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 Folksport Förbundet (SFF)
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Vandrarledarutbildning
	Projektstart årmån: 01-2016
	Projektslut årmån: 12-2017
	Projektets totala budget kr: 100.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 70.000                    2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 30.000                     2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 0
	Namn_2: -
	Organisation: -
	Belopp kr: 0
	Organisation_2: -
	Belopp kr_2: 0
	Organisation_3: -
	Belopp kr_3: 0
	Organisation_4: -
	Belopp kr_4: 0
	Namn_3: Björn Rackborg
	Telefon dagtid: 0430-27315
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Utbilda och kvalitetsäkra nya och yngre vandrarledare i samtliga våra föreningar
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Fas 1. Omarbeta befintligt, otidsenligt studiematerial. Eventuella kompletteringar och nyan-skaffning. Tryckning av detsamma.                                               Pågår under hösten 2015Fas 2. Sammankalla en styrelsemedlem ur varje förening till en central plats i Sverige för en projektetintroduktion samt visning och utdelning av studiematerialet, Allt i form av en konferens. Konferensen genomförs en lördag-söndag med 6 + 6 tim, Dessa deltagare blir således projektledare i sina respektive föreningar.        Februari 2016.                                                                                                          Fas 3. Respektive föreningsprojektledare utser och kallar samman medlemmar som ärvilliga att lära sig vandrarledarutbildningen som därefter genomförs i form av studiecirklar.Både på lokal och ute i naturen,SFF styrelse och projektledare besöker föreningarna för att se denna utbildning växa fram                                                                                             Sker under april-september 2016Fas 4. Återsamling av föreningsprojektledarna  för återkoppling av utbildningen. Vad harvarit positivt/negativt, Hur har utbildningen uppfattats, vad kan ändras och bli bättre t ex.                                                                                                          Oktober-november  2016 Fas 5  Starta upp 2017 med en ny inbjudan till de föreningar som av olika skäl inte kunnatdelta 2016. Eller inte har fullföljt den planen. Ny mindre konferens genomförs enl fas 2.                                                                                                                           Februari 2017 Fas 6. Lika fas 3                                                                   Sker under april-september 2017Fas 7. Återsamling enl fas 4. Summering, Ev examen och kvalitetssäkring av de nyavandringsledarna i vår organisation                                                                                                                         November 2017
	Förväntade effekter: Att nya vandringsledare får stora kunskaper om den svenska naturen, dess flora och fauna.Stora kunskaper och respekt för de lagar som ger oss möjlighet att använda naturen.Stora kunskaper i allemansrätten och förmåga att utbilda i allemansvett.Kunskap i hur man arrangerar vandringar med både vuxna och barn, planering och genom-förande.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Fas 1.                                                                                                                 23.000Fas 2. Lokal,logi mat föe 15 personer                                                                22.000           Resekostnader för deltagarna                                                                 10.000 Fas 3  Resebidrag till deltagarna och projektledarna                                           5.000 Fas 4. En dag mat, lokal, och resekostnader                                                     10.000                                                                                       Summa 2016  70.000Fas 5. Lokal, mat och logi för 10 personer                                                          14.000Fas 6. Resekostnader för deltagarna                                                                    6.000Fas 7. Lokal mat en dag                                                                                        5.000Oförutsedda kostnader                                                                                          5.000                                                                                       Summa 2017  30.000                                                                                                  
	Summa: 100.000
	Beräknat antal arbetstimmar: -
	àpris: -
	Epostadress: aob.rackborg@telia.com
	Mobiltelefon: 0738-216413


