
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

Projekt nr 3
Projektnamn:

Inne är Ute
Projektstart (år/mån):

20190101
Projektslut (år/mån):

20191231
Projektets totala budget (kr):

235000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

185000 2019
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Förbundet Skog och Ungdom

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Charlie Zachrisson
E-postadress:

info@epom.nu
Telefon (dagtid):

0703297371 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet Inne är Utes syfte är att påverka barn och ungdomar så det är mera inne
än att vara ute genom att visa på naturen, skogen och sjöns möjligheter till äventyr
och friluftsliv.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Inne är Ute är ett projekt där man skall ta fram material som skapar
nyfikenhet och spänning kring skogen, naturen och sjön och vad man kan uppleva
och göra där. Materialet skall användas av skolklasser och barn och unga i olika
gruppkonstellationer. Materialet skall innehålla häftiga bilder och spännande
videotrailers som visar på hur häftigt och spännande det är i skogen, naturen och
sjön. Allemansrätt, bär o svamp, växter, djur och vad skogen kan erbjuda är saker
som skall vara med i det spännande äventyr som skall få ut fler barn och unga i
skogen. Materialet skall så klart ligga på en digital portal där alla kan komma åt det.
Både barn, unga, föräldrar och pedagoger kommer att längta ut till äventyret i
skogen, på sjön eller bara ett litet äventyr i närmiljön.

Förväntade effekter

Projektet Inne är Utes förväntade effekter är att genom det nya materialet ge 4000
barn och unga möjlighet till en upplevelse utöver det vanliga i skog och natur under



2019 och i framtiden.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Lön och avode 130000
Materialframtagning 60000
Rättigheter 25000
Resekostnader 20000

Summa, kr: 235 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

650 200

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"!


