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Verksamhetsbidrag (projekt)
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION
Namn

Riksförbundet Sveriges 4H
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Friluftslivsentreprenörskap

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016-01

2016-12

400 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

370 000

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Patrik Fornedal

patrik.fornedal@4h.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

072-853 23 61

072-853 23 61

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill skapa nya verksamheter/verktyg för 4H att erbjuda såväl medlemmar som allmänhet möjlighet till ett ökat friluftsliv
samtidigt som vi utbildar våra ungdomar i entreprenörskap. Genom att utveckla konceptet 4H-företag (som syftar till att
praktiskt utbilda ungdomar från åtta år och uppåt i entreprenörskap) med inriktning mot friluftsaktiviteter hoppas vi dels
kunna genomföra friluftsaktiviteter på minst 20 orter riktade till människor som i vardagen inte tar del av befintligt friluftsliv,
dels ta fram koncept som innebär att vi även efter projektets slut kan fortsätta erbjuda bra friluftsliv. Vår förhoppning är
också att projektet med sin inriktning mot entreprenörskap inom friluftslivssektorn ska ge våra ungdomar långsiktiga
verktyg för att bidra till landsbygdsutvecklingen genom att nya företagsidéer kan skapas som därmed skulle kunna bidra till
att stärka den regionala tillväxten.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

4H-företag är ett väl etablerat koncept där medlemmar antingen enskilt eller i grupp i
projektform lär sig mer om entreprenörskap och driva företag med kopplingar kring
landsbygden. Många av våra 4H-företag har handlat om att ta hand om djur, hantverk och
olika miljöprojekt. I vår strävan att utveckla vår friluftsverksamhet och nå nya målgrupper
(inte minst nyanlända barn och ungdomar) tänker vi oss att göra en särskild satsning att
skapa förutsättningar för våra medlemmar att utveckla entreprenörskapet genom att driva
projekt med friluftsinriktning. Exakt vilka aktiviteter som ska genomföras vet vi inte eftersom
att ta fram verksamhetsidéer är en del av entreprenörskapsutbildningen, men vi tänker oss
att det bland annat kan handla om:
- Genomföra äventyrsläger (kan ske både mot medlemmar, barn- och unga i allmänhet och
som del i ett integrationsarbete).
- Dagsutbildningar i ämnen som allemansrätt, att klä sig rätt för friluftsliv,
utomhusmatlagning, säkerhet och så vidare (utbildningarna riktar sig i första hand till
människor utan tidigare erfarenhet av friluftsliv)
- Friluftslivsexkursioner (kan till exempel vara för att plocka svamp, hitta spår efter djurliv
eller paddla kanot. Här kan man tänka sig olika målgrupper och olika svårighetsgrader på
aktiviteterna.)
- Friluftslivsaktiviteter som syftar till att förbättra hälsan för deltagarna.
Två viktiga framgångsfaktorer för projektet är:
1 Att utbilda handledare till de ungdomar som sedan ska genomföra projekten. Handledarna
behöver få utbildning såväl i entreprenörskap som i friluftslivskunskap. Med bra utbildade
handledare som följer projekten på nära håll kvalitetssäkrar vi aktiviteterna samtidigt som vi
skapar en organisation som långsiktigt kan föra arbetet vidare även efter projekttiden.
2 De projekt som genomförs behöver dokumenteras och spridas så att vi långsiktigt kan dra
nytta av våra lärdomar och därmed ytterligare förbättra chanserna att få en långsiktighet i
vårt arbete med att ge fler människor möjlighet till ett bra friluftsliv.
För att lyckas med punkt ett innehåller projektet en handledarutbildning i två steg. Där det
första steget är en nationell tvådagarsutbildning som hålls av personer med lång och
gedigen friluftslivserfarenhet och det andra steget är en uppföljningsutbildning på distans.
För att lyckas med steg två planerar vi för att i slutet av 2016 ta fram ett specialnummer av
vår medlemstidning Klöverbladet där genomförda projekt kommer att rapporteras i
reportageform och där vi kommer ge tips och idéer för medlemmar som vill genomföra egna
friluftsprojekt i framtiden.

Förväntade effekter

Att utbilda minst 10 handledare i friluftsliv och entreprenörskap som dels kvalitetssäkrar de
friluftsaktiviteter som genomförs i projekt, dels säkerställer att verksamheten lever vidare och
utvecklas efter projektets slut.
Att genomföra minst 20 friluftslivsaktiviteter i 4H-företagsform runt om i landet som riktar sig
både till medlemmar och allmänhet.
Att minst 400 personer deltar i aktiviteterna.
Att minst 60 av våra medlemmar är med och anordnar 4H-företag med friluftslivsinriktning och
därmed får ökad kunskap i ämnen som friluftsliv, entreprenörskap, verksamhetsgenomförande
och ledarskap.
Att våra 11 000 medlemmar får möjlighet att ta del av erfarenheterna från projektet genom vår
medlemstidning och att vi därmed skapar ett ännu större intresse för framtida
friluftslivsverksamhet i 4H.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledning
Projektadministration
Handledarutbildning (för 10 personer)
Ersättning, Handledare (10 personer á 5 000 kr)
Framställning, tryck och distribution av specialnummer av Klöverbladet
Stöd till de lokala friluftsaktiviteterna (20 aktiviteter á 5 000 kr)

100 000
30 000
30 000
50 000
80 000
100 000

Summa

400 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledning 360 tim. Projektadministration 160 tim. Projektledning 278 kr/tim. Projektadm. 190 kr/tim

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.

duplicera.nu

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!
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