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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

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

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

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT)  Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

du
pl

ic
er

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: 2
	Projektnamn: Skogs 10an
	Projektstart årmån: 20170101
	Projektslut årmån: 20171231
	Projektets totala budget kr: 160.000
	Belopp kr Avser bidragsår: 130.000               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 Skogs 10ans syfte är att påverka barn och ungdomars teoretiska kunskaper om skogen så att det praktiskt kan upplever skogens alla möjligheter. 
	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 Skogs 10an är ett nytt digitalt kunskapsmaterial som vi vill plocka fram för att kunna använda i skolor och andra grupper där barn och ungdomar vistas.Skogs 10an kommer basera mycket från vårat gamla material "Naturtolvan" som använts flitigt i decennier men tyvärr på senare tid hamnat lite i glömska.Under året kommer vi ta in synpunkter på vårt gamla material av de som fortfarande använder Naturtolvan för att utvärdera och ta med de positiva till Skogs 10an som vi kommer skapa i olika digitala former. Vi kommer även jobba med att plocka fram nya bilder och ny kunskap osv. Att vi gör det digital är ett steg i att vi vill hålla den levande länge samt kunna ändra enkelt och smidigt i materialet.Vi kommer under året att provköra materialet i olika kommuner som exempelvis Uppsala, Katrineholm, Jönköping och Stockholm Skogs 10an är lika med 10 ämnen med 10 frågor per ämne exempel på ämnen är allemansrätten, bär och svamp, växter och djur, vad skogen ger och så vidare.  
	Förväntade effekter: Projektet Skogs 10ans förväntade effekt är att under 2017 nå 500 barn och ungdomar . Att under 2018 då vi firar 100 år med de samverkande förbunden Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens Förbund så har vi en förhoppning att kunna nå mellan 2 000-8 000  barn och ungdomar som får lära sig nya saker om skogen genom digitala plattformar som exempel Appar hemsidor mm. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lön och arvode                                                                                                                                                                  65.000Digitalisering                                                                                                                                                                      60.000Rättigheter för bilder mm.25.000Reser kost och logi                                                                                                                                        10.000
	Summa:    160.000
	Beräknat antal arbetstimmar: 300
	àpris: 215
	Epostadress: info@ungskog.se
	Mobiltelefon: 


