
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

Nr 2
Projektnamn:

SkogsTian
Projektstart (år/mån):

2018 januari
Projektslut (år/mån):

2018 december
Projektets totala budget (kr):

160.000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

130.000 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:

Charlie Zachrisson
E-postadress:

info@epom.nu
Telefon (dagtid):

070-329 73 71
Mobiltelefon:

070-329 73 71

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet SkogsTians syfte är att påverka barn och ungdomar så de vill ut i skogen
och naturen för att stämma av sina kunskaper med verkligheten.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet SkogsTian är ett projekt för att ta fram ett nytt digitalt material som skall
skapa nyfikenhet kring skogen, naturen och vad man kan uppleva och göra där.
Materialet skall kunna användas för skolklasser och andra grupper med barn och
ungdomar. SkogsTian utgår från ett äldre material som heter Naturtolvan och
projektet tar med sig erfarenhet hur detta använts och fungerat. Framtagning av
nya bilder och ny kunskap kommer att arbetas fram under projektets gång.
SkogsTian är lika med 10 ämnen 10 frågor per ämne där exempelvis allemansrätten,
bär o svamp, växter o djur, vad skogen ger kan vara såna exempel. Det viktigaste
och nya är det digitala som gör materialet mera som en upplevelse än ett
kunskapsformulär.

Förväntade effekter

Projektet SkogsTians förväntade effekter är att genom det digitala materialet ge ca
1500 barn och ungdom en upplevelse under 2018 som de kommer att minnas som
Skog o Ungdoms verksamhet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET



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

Löner och arvoden 65.000
Digitaliering 60.000
Bildrättigheter 25.000
Resekostnader 10.000

Summa, kr: 160 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

300 215

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"!


