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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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nu

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: B4
	Projektnamn: Bättre utomhusanläggningar
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 150 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 150 000                   2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2:            
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: Friluftsfrämjandet/Bergsidan
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Andreas Enqvist
	Telefon dagtid: 08-699 65 21
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Bättre utomhusanläggningar till förmån för organiserad klättring. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundHäggsta är ett av Sveriges första klätterberg och historisk mark för svensk klippklättring. Berget lsom igger i västra Huddinge är ett av huvudstadsregionens mest tillgängliga större berg. Att det är så lätt att ta sig till berget och att det finns klätterleder i alla svårighetsgrader gör Häggsta till ett populärt berg för nybörjare, prova-på klättring samt klubb- och kursverksamhet.Häggsta är ett stort berg, det finns mer än 150 namngivna klätterleder. Ett problem för de enskilda klättrarna är att berget bitvits är löst och utmanande att säkra sig i. Det finns sparsamt med fasta förankringspunkter på Häggsta och de som finns lever inte upp till modern säkerhetsstandard.  Att bedriva organiserad klättring utomhus ställer delvist andra krav på klippan än för ett enskilt replag. Genom produktsäkerhetslagen faller det på arrangörens ansvar att aktiviteten kan utföras med en rimlig säkerhetsnivå. Av bergets alla leder är det inte mer än ett trettiotal leder som är passande för grupper eller kurser. Så potentialen för förbättring är stor.Beskrivning av projektetKlätterförbundet vill stödja ett pilotprojekt initierat av Stockholms Klätterförbund. Projektet går ut på att göra inventering av Häggsta med syftet att utreda behovet av underhåll och utveckling. För att tillgodose olika intressegruppers behov och möjligheter samlas ett råd av klättrare med kunskap om berget, klubbar och instruktörer. Resultatet av inventeringen pressenteras för rådet som får dra slutsatsen om vilka praktiska insatser behöver görs. Projektets dokumenteras så att tillvägagångssätt och resultat enkelt kan spridas till andra berg i Sverige med behov av underhåll.
	Förväntade effekter: LokaltFler klättrare på Häggsta.Bättre möjligheter att bedriva organiserad klättring på Häggsta.Bättre förutsättningar för att hålla klätterutbildningar på Häggsta.Riktlinjer för hur Häggsta ska bevaras i framtiden.Samarbete mellan Stockholms klätterklubbar (Solna Klätterklubb, Stockholms Klätterklubb samt Bergssidan, Friluftsfrämjandet).NationelltRiktlinjer för hur klätterklippor kan utvecklas och bli tillgängliga för fler.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Inventering och dokumentring av klätterleder:150 arbetstimmar à 400 kr = 60 000 kr.Materialkostnad:Bultar, ankare, borrstål, stålborstar,rep etc = 40 000 kr.Möten med råd, kommun och andra intressenter: 125 arbetstimmar á 400 kr = 50 000 kr.
	Summa: 150 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 275
	àpris: 400:- inkl. arbetsgivaravgifter/moms osv
	Epostadress: andreas.enqvist@klatterforbundet.se
	Mobiltelefon: 


