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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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du
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a.
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: Förbundet Skog och Ungdom
	Projektnr: 4
	Projektnamn: Region Öst
	Projektstart årmån: 20170101
	Projektslut årmån: 20171231
	Projektets totala budget kr: 235.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 185.000               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: Per Carlsson
	Telefon dagtid: 
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektet Region Östs syfte är att inspirera barn och ungdomar till mer friluftsliv i organiserade avdelningar och få del av Förbundet Skog och Ungdoms program och verksamhet. Syftet är även att få igång fler skolskogar i regionen där skolklasser sköter om sin egna skolskog.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Förbundet Skog och Ungdom är en organisation uppbyggd av barn, ungdomar och äldre som tycker om att på sin fritid vistas ute i naturen och som ideellt (helt frivilligt och utan betalning) ordnar med verksamhet i klubbar/avdelningar runt om i  landet.Projektet Region Öst är ett projekt där vi vill kunna göra en punktinsatts på ett specifikt geografiskt område som sträcker sig över Örebro län, Västmanland, Sörmland, Östergötland och Gotland.Vi kommer göra satsningar på att gå ut i skolor för att informera om vår verksamhet samt vid intresse hjälpa till att få tillstånd flera skolskogar i Region Öst.  Vi kommer ordna utbildningar för nya ledare i Regionen.Vi kommer även erbjuda skoklasser friluftsdagar som en del att informera och visa upp våran verksamhet i form av prova på dagar.I Projekt Region Öst kommer vi även rikta in oss på olika sammanslutningar av barn och unga, exempel på det är skolor, fritidsgårdar, LLS-boende och boenden för ensamkommande barn och ungdomar.   
	Förväntade effekter: Projektet Region Östs effekter är att vi kommer nå ca 2 500 barn och ungdomar varav 500 barn kommer ha varit med på våra prova på dagar där de får nyttja olika former av friluftsliv samt få med sig kunskap hem från naturen runt i kring dom. Vi kommer utbilda ca 10 nya ledare i ämnena. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön och arvoden                                                                                                                                                                  215.000Resekostnad10.000Material                                                                                                                                                                       5.000Kost och logi5.000
	Summa:    235.000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1075
	àpris: 200
	Epostadress: info@ungskog.se
	Mobiltelefon: 


