
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

5
Projektnamn:

Miljöengagerad paddling
Projektstart (år/mån):

2018 01
Projektslut (år/mån):

2018 12
Projektets totala budget (kr):

70 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

70 000 2018
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Anders danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att sprida kunskap och intresse kring hur man kan öka miljöengagemang genom
paddling.

Ansökan är i linje med tidigare ansökan om forskningsstöd inom friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Detta är ett projekt som väckt intresse och där det finns en efterfrågan hos en grupp
att föra arbetet vidare. Syftet är att starkare integrera miljöfrågor i paddlingen,
genom att öka kunskapen om miljöfrågorna ur ett vattenperspektiv och om hur
miljöfrågor kan finnas med som en del i ledarutbildningar och paddelturer.

En grund för utbildning och material för Miljöengagerad Paddling finns framtaget
genom en serie möten och en pilotutbildning som genomförts under 2016 och 2017.
Nästa steg är att sammanställa informationen, skapa ett utbildningsmaterial och att
genomföra utbildningar.

Materialet ska innehålla bakgrundskunskaper om de aktuella miljöfrågorna och hur
man kan utveckla miljöengagemang samt en övningsbank för ledare så att de lättare
kan arbeta med frågorna under paddlingar.

För att genomföra utbildningar behövs en samling för blivande utbildare där man



gemensamt arbetar med materialet. Här riktar vi oss dels till alla intresserade
ledare, dels till de kursledare som finns i kanotförbundets resursteam.

Förväntade effekter

Ett utbildningskoncept som kan användas av ledare i paddling, tillgängligt för alla
intresserade.

Ett metodmateriel för kanotledare.

En grupp utbildare som håller kurser för kanotledare i Miljöengagerad Paddling.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Framtagande av kurspärm och metodmateriel: Arbetstid: 8 dagar 64 timmar 20 000
Tryck och materielkostnad: 20 000
Utbildning av 10 kursledare: 30 000

Summa, kr: 70 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

64 312,5

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


