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

Riksförbundet Sveriges 4H
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Friluftsdagar med 4H-gårdar

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016-01

2016-12

380 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

350 000

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

2016

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)

Sveriges 4H har idag cirka 40 4H-gårdar som ofta ligger i stadsnära områden. Med tanke på
att vi dagligen använder de naturnära områdena för våra friluftsaktiviteter och därmed har stor
kunskap om frågor kring ett säkert friluftsliv, friluftsliv som ett sätt att förbättra hälsan och
allemansrätten vill vi i nära samarbete med de lokala skolorna arbeta fram koncept för att
erbjuda skolorna friluftsdagar som genom ökad kunskap för deras elever långsiktigt ska öka
möjligheten för barn och unga att utöva ett aktivt friluftsliv i och nära deras bostadsområden.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

I 4H:s strävan att bli en ännu mer aktiv samarbetspartner med kommuner och andra
intressenter för att skapa bättre förutsättningar för fler barn och unga att använda naturen
och friluftslivet i sin vardag, syftar projektet till att ta fram ett nationellt koncept för att
anordna bra friluftsdagar till skolklasser. Friluftsdagarna ska i sin tur syfta till att deltagarna
blir nyfikna på friluftsliv och får en ökad kunskap om hur de kan använda den natur som
finns i närheten för sitt egna välbefinnande. För att det nationella konceptet ska fungera inte
bara för oss, utan också för skolorna behöver vi utveckla friluftsdagarna i samarbete med
skolorna, och då verksamheten i framtiden i första hand kommer att vara lokal är det viktigt
att de lokala aktörerna får vara med och utveckla verksamheterna.
För att säkerställa att de lokala förutsättningarna tas tillvara kommer vi att tillsätta en
projektgrupp bestående av personer som har sitt vardagliga engagemang i 4H i lokala
klubbar eller gårdar. De personerna kommer förutom den nationella samordningen ansvara
för att i samarbete med lokala skolor ta fram och genomföra friluftsdagar. Under
hösten/vintern 2016 ansvarar de också för att sammanställa det nationella koncept som vi
hoppas bidrar till att 4H-gårdarna för lång tid framåt kan anordna bra friluftsdagar till glädje
för skolorna och 4H, men framför allt till glädje till de barn som får genomföra dagarna.
Då flera av våra 4H-gårdar gränsar till bostadsområden där vi vet att många barn (och
föräldrar) är ovana med friluftsliv är vår tanke att friluftsdagarna i stor utsträckning ska inrikta
sig mot att nyttja de naturnära områden som existerar och att vi ska lära ut ett enkelt och
säkert friluftsliv som förhoppningsvis ger dem en bra grund att på egen hand eller som
framtida medlemmar i olika friluftsorganisationer kunna fortsätta utveckla ett intresse för
friluftslivet.

Förväntade effekter

Att på minst åtta ställen runt om i landet inleda ett samarbete med lokala skolor för att
gemensamt utveckla och testa koncept för friluftsdagar där skoleleverna på ett roligt sätt får
lära sig grunderna i ett säkert friluftsliv och upptäcka de naturnära områden som gör det
enkelt att fortsätta utforska friluftslivet.
Att under året ta fram ett nationellt koncept för hur alla gårdar aktivt kan arbeta tillsammans
med skolor för att utforma bra lokala friluftsdagar.
Att under hösten/vintern utbilda alla våra 4H-gårdar i konceptet för att därmed sprida det
över hela landet. (Målet är att minst hälften av gårdarna ska genomföra friluftsdagar enligt
det nationella konceptet 2017.)
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledning
100 000
Projektadministration
30 000
Projektgruppen (2 träffar: övernattning, mat, resor, förlorad arbetsförtjänst) 50 000
Genomförande av friluftsdagar (åtta st á 10 000 kr)
80 000
Utbildningshelg för alla gårdar (40 deltagare á 3 000 kr)
120 000

Summa

380 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledning 360 tim. Projektadm 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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