Verksamhetsbidrag

(projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

RHF- Riksförbundet Hälsofrämjandet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

?

Kulturmilen

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019

2019/05

155 000kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

155 000kr

2019

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:

E-postadress:

Elba Pineda Gustafsson

elba@formochhalsa.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070-734 62 01

070-734 62 01

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Ändamål med Kulturmilen är att främja natur och kultur till ett aktivt friluftsliv för
hela familjen i stadsnära miljöer. Tanken är att alla ska vara med, där deltagande
utan krav på prestation är avsikten.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Event Kulturmilen är tänkt att under en dag träffas för att umgås, där hela familjen
tillsammans kan delta och utöva fysisk aktivitet ute i det fria, utan krav på
prestation, i samband med fysisk aktivitet, konst och kultur i nära gemenskap.
Förväntade effekter

Hälsoeffekter av fysisk aktivitet är välkända. Tanken är att umgås hela familjer,
även integrera den stora andelen äldre som är ensamboende och mest behöver
social umgänge.
Bidra till ett friskare samhälle.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

2019

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

Belopp, kr

155 000kr
Summa, kr: 155 000

Antal arbetstimmar

200

Pris per timme

500kr

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

