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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

3 (3)

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 Klätterförbundet
	Projektnr: B11
	Projektnamn: Förare Kebnekaise, år två av tre
	Projektstart årmån: 2016/01
	Projektslut årmån: 2018/12
	Projektets totala budget kr: 422 500
	Belopp kr Avser bidragsår:  120 000               2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:   200 000             2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: X 
	Organisation: X
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Karin Persson
	Telefon dagtid: 08-699 65 20
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet är att producera en professionell, inspirerande och glädjefylld bok samt digitalt kring de klassiska klätterlederna i Kebnekaisemassivet, för att öka säkerheten bland besökare och locka fler att våga sig dit.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Bakgrund: Klätterförbundet har sedan många år distribuerat en förare (guidebok) överKebnekaise, Sveriges enda alpina område. Föraren skrevs 1982 och har sedan desskopierats och sålts i pappersform, men har hunnit bli så pass gammal och utdaterad att detkänns rent farligt att sprida den. Förhållanden ändras; stenar faller, glaciärer smälter, ochnya leder tillkommer. Behovet är stort av en ny uppdaterad förare överKebnekaise-massivet.Klätterförbundet har medlemmar med den kunskap och vilja som krävs för att samlabefintlig dokumenterad och odokumenterad information samt komplettera denna medplatsbesök i området, samt sammanställa den på ett överskådligt och användbart sätt. Vissersättning för arbetstid, samt för resor, måltider och övriga kostnader behövs frånKlätterförbundet. Sammanställningen kommer att tryckas i form av en bok och digitalt.Totalt räknar projektet med en arbetstid på 1500 timmar fördelat på tre år på två personer
	Förväntade effekter: Ökad tillgänglighet till Sveriges enda alpina område. Användbarhet för Klätterförbundets kurser, STF, klubbresor och privatpersoner.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Arvode                                                                                                               90 000Kost, logi och resor                                                                                            10 000Köp av bilder, kartmaterial och annat material                                                  10 000Helikopter för fotografering                                                                                10 000                                                                                 
	Summa: 120 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 450
	àpris: 255:-, inkl. arbetsgivaravgift/moms
	Epostadress: karin.persson@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 0701-03 05 22


