Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Gång- och Vandrarförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

201

Reactivate

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019 januari

2020 december

480000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

245000
245000

2019
2020

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
Organisation

Belopp, kr

Riksidrottsförbundet 2019
Riksidrottsförbundet 2020

480000
480000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Anton Vallgren

anton.vallgren@gang.rf.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0317266113

0709265933

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

"Reactivate" är att vi ska proaktivt träffa föreningarnas medlemmar för att bygga
den relation som har varit vilade under många år. Vi vill att de ska generera mer
vandringsreaktivitet i föreningarna och även nya möjliga föreningar för barn och
ungdomar men även för familjer och äldre.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi vill reaktivera våra medlemsföreningar igen genom att få mer aktivitet i
föreningarna och få fler medlemmar till föreningarna i den lokala orten eller
samhället.
Vi har sett genom olika studier och föreläsningar från Tankesmedjan på Värmdö
tidigare i år att friluftsliv ger så mycket tillbaka för individen. Vi tror på att stärka
samhörigheten genom nytt sätt på medlemskap i föreningen och värnar det enkla,
naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet som ska främja hälsa. Vi vill skapa
goda möjligheter att utöva friluftsliv även för personer med en funktionsvariation.
Detta ska främja ett tryggt och säkert friluftsliv bidrar till utveckla barns och
ungdomars intresse för motion och vandring att vara i naturen.

Förväntade effekter

1. Fler medlemmar till våra medlemsföreningar men även nya föreningar.
2. Ökat engagemang för att arbeta ideellt i föreningen
3. Skapa forum och kunskapsbank som blir tillgängligt för medlemmarna.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Resa och logi 2019
Resa och logi 2020
Annonser 2019
Annonser 2020
Applikation 2019
Applikation 2020
Mötesfika 2019
Mötesfika 2020
Personalkostnad 2019
Personalkostnad 2020

Belopp, kr

45000
45000
15000
15000
25000
25000
5000
5000
155000
155000
Summa, kr: 490 000

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

Pris per timme

2446 (två år)

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"!
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