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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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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
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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: Svenska Kanotförbundet
	Projektnr: 5
	Projektnamn: Miljöengagerad paddling
	Projektstart årmån: 2017/Januari 
	Projektslut årmån:  2017/December
	Projektets totala budget kr: 267.000 Kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 267.000 Kr            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: Anders Danielsson
	Telefon dagtid: 0155 20 90 86
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Beforska sambandet mellan friluftsaktivitet och miljöengagemang, samt att utveckla en forskningsbaserad utbildning som syftar till att öka miljöengagemanget hos kanotister
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Detta är ett forskningsprojekt som genomförs i samarbete med Kristianstads universitet och Mittuniversitetet. Arbetet med studien har påbörjats försiktigt under 2016 under det att parterna söker efter forskningsmedel. Det finns intresse bland kajakledare runt om i landet om att få delta i studien.Utgångspunkt för studien tas i resultatet från Daniel Wolf-Watz forskning om de betingelser som ska finnas för att naturupplevelser ska leda till ökat miljöengagemang: 1) Gynnsamma platsrelationer, 2) Adekvata friluftserfarenheter och 3) Lämpligt socialt sammanhang. I projektet skapas paddlingsaktiviteter inom ramen för paddelpasset som bygger på dessa premisser. Därefter beforskas effekten av dessa program på deltagarnas miljöengagemang i jämförelse med kontrollgrupper.Studien genomförs i samarbete mellan Kristianstads Universitet (Thomas H. Beery, Ed. Dr. Environmental Education: Teaching and Learning) och Mittuniversitetet (Daniel Wolf-Watz, Fil. Dr i Kulturgeografi) och Svenska Kanotförbundet (Jonas Forsmark, Fil. Kand. i Socialpsykologi). I händelse av att projektet endast delvis blir finansierat av Svenskt Friluftsliv så genomförs endast forskningsprojektet under förutsättning att övriga parter lyckas ansöka om finansiering på sin sida.Dessa är delarna i forskningsprojektets genomförande:1) Skapa mätinstrument utifrån operationalisering av begrepp (5 dagar, 3 personer)2) Program-design för paddlings-instruktörernas utbildning (2 dagar, 3 personer)3) Utbildning av dessa (2 dagar, 2 personer)4) Genomförande av paddlingsaktiviteter med datainsamling genom observationer (4 dagar, 2 personer)5) Datainsamling med mätning av utbildningens resultat (2 veckor efter) och effekter (3 månader efter) (3 dagar, 2 personer)6) Analys av data och rapportskrivning (7 dagar, 3 personer)
	Förväntade effekter: En fördjupad bild av sambandet mellan utövandet av friluftsaktiviteter och miljöengagemang, med kunskaper som kan spridas till friluftspedagoger nationellt och internationellt.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: 60 arbetsdagar, för samtliga:                                          256.720 KrResor och boende för Kanotförbundets del:                     10.280 Kr (kostnader för övriga står de för själva)Forskarnas kostnad 646kr/timme och SKF beräknad på 312,5kr/h
	Summa:  267.000 Kr
	Beräknat antal arbetstimmar:  160 / 160 / 160
	àpris:  646 Kr / 646 Kr / 312,50 Kr
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


