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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)
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Organisation
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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

2 (3)

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)



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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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: 20169
	Projektnamn: Ny motor till Gratitude
	Projektstart årmån: 2016 01
	Projektslut årmån: 2016 12
	Projektets totala budget kr: 500 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000                2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: SXK Seglarskola
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: 
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att minska Seglarskolans årlig kostnader för service av motorn. Att med en ny motor minska bränsleförbrukningen samt minska åtgången av smörjolja vilket ger miljömässigt positiva effekter.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: SXK Seglarskola (nedan kallad Seglarskolan) ligger organisatoriskt under föreningen Svenska Kryssarklubben, och har bedrivit utbildning till sjöss för ungdomar sedan 1957. Fartyg har sin hemmahamn i Göteborg men eleverna kommer från hela Sverige. Seglarskolan utbildar varje år ca 350 ungdomar i sjömanskap, navigation, sjösäkerhet, socialt ansvar och miljöhänsyn ombord fartygen Gratitude, Gratia och Atlantica. Fartygen seglar i svenska, danska, norska, finska, baltiska, polska och brittiska vatten. Ungdomseleverna är mellan 14 och 18 år gamla. Ända sedan starten har kurserna som, för ungdomar, i regel är 14 dagar långa, varit öppna till lika delar för killer och tjejer. Seglarskolan bedriver utbildning i segling, navigation, sjövägsregler och sjömaning. Vidare är det Seglarskolans mål att utbilda inom hållbar utveckling med stark koppling till havet. Vidare är det Seglarskolans mål är att bidra till barn och ungdomars intresse för segling, hav och skärgård. Seglarskolan anser att det är viktigt för unga människor att få goda förebilder, att bli litade på och att tidigt få ta eget ansvar.Seglarskolans skolsegelfartyg använder i huvudsak vinden för sin framdrift, men har för hamnmanövrer och av säkerhetsskäl även maskinell framdrivning. Fartygens motorer är en viktig del av säkerheten ombord. I säkerheten ingår bland annat att länssystem samt brandsläckningssystem delvis drivs av fartygens motorer. Underhållet av dessa är en stor del av verksamhetens kostnader.För att kunna fortsätta bedriva vår verksamhet på ett säkert och miljömässigt riktigt sätt ombord på Gratitude, är ett byte av motor oundvikligt. En modernare motor innebär lägre miljöpåverkan med avseende på dieselåtgång samt åtgång av smörjolja.Fartygets nuvarande motor är installerad 1979, och är alltså 36 år gammal i år. Den befintliga motorn är idag i relativt gott skick tack vare ett gediget och regelbundet återkommande underhållsarbete, även om den förbrukar mer olja och bränsle än vad en modernare motor gör. Dessutom är det svårt att köpa reservdelar till befintlig motor då dessa inte produceras längre. 
	Förväntade effekter: De förväntade effekterna av projektet är att årlig service av motorn minskar, dels i faktiska kostnader, dels i att det nedlagda ideella arbetet med service av motorn minskar. Denna ideellt nedlagda arbetstid kan i stället läggas på andra viktiga arbeten som Seglarskolan varje år är beroende av. Ytterligare fördelar med en ny motor, är att bränsleförbrukningen minskar, vilket både är bra både för miljön och Seglarskolans ekonomi.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Ny motor             350 000 SEK Ombyggnad av motorfäste   50 000 SEK Installation av instrument   100 000 SEK Totalt söks 500 000 SEK för projektet att byta motor på Gratitude.
	Summa: 500 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 
	àpris: 
	Epostadress: 
	Mobiltelefon: 


