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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)
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Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår
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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: Naturskyddsföreningen
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Närnatur för alla
	Projektstart årmån: 2017/01
	Projektslut årmån: 2017/12
	Projektets totala budget kr: 686 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 686 000                2017
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 686 000                2018
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 686 000                2019
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Märta Berg
	Telefon dagtid: 0705-80 46 56
	Syfte med hela projektet sammanfattning: • Att uppmärksamma behovet och värdet av att säkerställa en god friluftsmiljö. • Att fler kommuner ska arbeta för att säkerställa och tillgängliggöra natur nära skolor och bostäder.• Att öka kunskap och engagemang hos olika aktörer för påverkan i planprocesser i syfte att säkerställa närnatur för friluftsliv och undervisning utomhus. • Att fortsätta arbetet med ”Ett friluftslyft i skolan”.• Att uppmärksamma LONA som ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för friluftsliv.• Att bidra till civilsamhällets arbete för genomförandet av friluftslivspolitiken. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Var vänlig se bilaga 4. 
	Förväntade effekter: • Tre seminarier genomförs (för föreningar och kommuner) som uppmärksammar hur kommuner på ett framgångsrikt sätt kan arbeta för att säkerställa närnatur och främja friluftsliv i den fysiska planeringen och hur föreningar kan bidra i planprocessen på bästa sätt. • Fem Lunch i det gröna genomförs (för föreningar och kommuner) som uppmärksammar värdet av och möjligheter med hyggesfritt skogsbruk i tätortsnära skog. • Förutsättningarna förbättras för att fler kommuner ska utveckla en fysisk planering och ett skogsbruk som främjar friluftsliv och undervisning utomhus.• Förutsättningarna förbättras för att fler föreningar och kommuner ska samverka för att förbättra förutsättningarna för friluftsliv och undervisning utomhus, exempelvis i planprocesser. • Samordning av arbetet med ”Ett frilufslyft i skolan” sker i syfte att utveckla mer friluftslivsverksamhet i skolan, med utgångspunkt i den förstudie som genomförts 2016.• Fler LONA-projekt med bäring på friluftsliv genomförs. • Kompetensen och engagemanget ökar hos olika aktörer kring friluftslivsmålen och hur dessa kan bidra till säkerställande av närnatur för friluftsliv och undervisning utomhus. • Behovet och värdet av en utvecklad friluftslivspolitik uppmärksammas hos politiker och tjänstemän (såväl riks- som kommunal-), markägare och andra organisationer.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Lönekostnader (se specifikation nedan)                                                            501 000Resor och logi (i samband med seminarier och luncher)                                  12 000Kost (i samband med seminarier och luncher)                                                   24 000OH-kostnader (ekonomifunktion, IT, gemensam administration såsom lokal- och driftskostnader, personaladministration.)                               149 000Lönekostnader innefattar verksamhetsledning och verksamhetsadministration för alla ovanstående aktiviteter, kommunikation, ekonomi, redovisning samt utvärdering.
	Summa: 686 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1440
	àpris: 348 kr/h inkl sociala avgifter och semesterersättning
	Epostadress: marta.berg@naturskyddsforeningen.se
	Mobiltelefon: 0705-80 46 56


