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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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Gör så här:

��� 1lU�QL�I\OOW�L�I|UVWD�EODQNHWWHQ�VSDUDU�QL�GHQ�PHG�HWW�XQLNW�¿OQDPQ�Sn�HU�KnUGGLVN�
���%|UMD�VHGDQ�RP�RFK�I\OO�L�GH�Q\D�XSSJLIWHUQD�I|U�QlVWD�SURMHNW�RFK�G|S�VHGDQ�GHQ�EODQNHWWHQ�WLOO�HWW�XQLNW�¿OQDPQ
 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”!
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	Namn: Svenska islandshästförbundet
	Projektnr: 5
	Projektnamn: Vänklubbsutbyte
	Projektstart årmån: januari 2016
	Projektslut årmån: december 2018
	Projektets totala budget kr: 390 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 130000                 2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 130000                 2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 130000                  2018
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Jan Ljungholm
	Epostadress: ljungholm.jan@gmail.com
	Telefon dagtid: 
	Mobiltelefon: +46 708 99 23 80
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Skapa kontakter med medlemmar i andra delar av Sverige. Utforska nya miljöer och se vad vi har gemensamt och vad som skiljer oss åt i olika landsändar.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: 2016 planeras ett pilotprojekt.
I samarbete med lokalkubben Bifrost, med säte Gällivare/Kiruna och Falki i Halland kommer utbyte att ske. Ett antal medlemmar från Falki åker i början på året till Norrland och får under en helg ta del av samernas liv med  islandshästar.De rider på tur i fjällen. De åker också pulka efter renar och efter hundspann.De får information om hur livet som ren och islandshästägare fungerar.De åker på guidad tur i de delar av Kiruna och Malmberget som i dag håller på att rivas. De får ser hur gruvnäringen påverkat naturen. 
I maj kommer ett antal norrlänningar till Halland. De rider i de skira bokskogarna och på de fina stränderna vid havet.De åker på studiebesök på några av de intressanta utflyktsmålen som trakten har att erbjuda. De får även uppleva alla de vackra vårblommorna som inte finns längre norrut.
	Förväntade effekter: Att uppleva hur stor skillnad , och hur liten, det är att vara i naturen på så skilda platser bör ge en ödmjukhet och förståelse för att vi alla är människor med samma behov, även om miljöerna är så olika. En erfarenhet som förhoppningsvis alla inblandade kan bära med sig i vårt mångkulturella land.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Budget vänklubbsutbyte- Resor                                      40 000kr- Kost/logi                                  50 000kr- Aktivitetsersättningar              40 000kr
	Summa: 130 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 


