
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)

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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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: Riksförbundet Sveriges 4H
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Stadsodling - för ökad kunskap om natur och kulturmiljö
	Projektstart årmån: 2017-01
	Projektslut årmån: 2017-12
	Projektets totala budget kr: 420 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 380 000                2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Veronica Gisslar
	Telefon dagtid: 0738444459
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Allt fler barn och unga saknar koppling till landsbygden och riskerar därför mista kontaken med såväl naturen som kunskap om hur maten blir till samt förståelsen för hur samspelet mellan människa och natur påverkar vår miljö (kretsloppstänkande). Inte minst gäller det i många större bostadsområden i städernas ytterkanter. För att öka kunskapen om och förståelsen för naturen och landsbygden som resurs för bättre hälsa och en meningsfull fritid planerar vi att genomföra ett antal läger där deltagarna får lära sig om stadsodling, kretsloppet, allemannsrätten och folkhälsa ur perspektivet att äta god och nyttig mat.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Många av våra 4H-gårdar finns i närheten av större bostadsområden. Det gäller exempelvis Odenslund i Borås, Akalla och Tensta i Stockholm och Lilla lyckan i Skellefteå. Trots deras geografiska läge har vi ofta svårt att locka till oss barn och ungdomar från närområdet, vilket är ett faktum vi längre har velat ändra på. Samtidigt tror vi oss veta att i de här områdena bor många barn och unga som sällan eller aldrig kommer ut till naturen eller besöker den svenska landsbygden.För att öka kunskapen, och förhoppningsvis få flera personer i de här områdena att få upp intresset för friluftsliv, planerar vi därför att under 2017 genomföra sex lägerveckor (en lägervecka per medverkande gård) med inriktning på stadsodling, nyttig mat, kretslopp och allemansrätt.En centralt placerad projektledare kommer tillsammans med medverkande 4H-gårdar att ta fram ett lägerkoncept med program som sammantaget syftar till att väcka nyfikenhet och ge kunskap om ovanstående områden. Utförandet kommer sedan att ske lokalt på gårdarna, medan projektledaren efter projektet samlar in erfarenheterna från de olika lägren. Målet är att hen ska ta fram ett färdigt koncept som från 2018 kan användas av alla 4H-gårdar i landet.Lägren är tänkta att vara dagläger som håller på mellan klockan 09.00-16.00 måndag till fredag och lägerledarna kommer vara vana ledare från vår övriga verksamhet men de kommer också få en särskild lägerledarutbildning för att säkerställa att kvaliteten på lägren blir bästa möjliga. Förutom att det är bra för själva lägren kommer det också att utöka kunskapen om ämnesområdena inom 4H som organisation vilket förhoppningsvis innebär att intresset för ämnesområdena sprids också till andra verksamheter.I samband med lägren är tanken att deltagarna en dag också ska få besöka en lantgård, och på den dagen kommer vi också göra ett stopp i ett naturområde för att lära oss mer om allemansrätt samt en del om ätbara bär som finns i skogen.
	Förväntade effekter: Under 2017 ska sex läger enligt ovan genomföras med sammanlagt 100 deltagareUnder 2017 kommer vi utbilda minst 20 unga ledare i stadsodling, kretsloppstänkande och allemansrätt.I slutet av projektet ska det finnas ett färdigt koncept som gör att verksamheten kan leva vidare och utvecklas inom ramen av den ordinarie verksamheten.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledare (leder projektet och tar fram långsiktigt koncept)                       150 000Lägerkostnader (arvoden till ledare, material, mm sammalagt för sex läger)  150 000Utbildning av lägerledare                                                                                    30 000Marknadsföring (riktad för att få deltagare)                                                         20 000Resor och boende (för lägerledare och projektledare)                                       30 000Administration (lön och kostnader i form av ex. kopiering porto mm)                30 000Revision                                                                                                              10 000
	Summa: 420 000
	Beräknat antal arbetstimmar: projektledare 575 tim, projektadm. 150 tim
	àpris: Projektledare 260 kr, projekt adm 200 kr
	Epostadress: veronica.gisslar@4h.se
	Mobiltelefon: 0738444459


