
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Förbundet Skog och Ungdom

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Liten i Skogen
Projektstart (år/mån):

20200101
Projektslut (år/mån):

20201231
Projektets totala budget (kr):

235000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

185000
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):

0703297371
Mobiltelefon:

0703297371

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Syftet med projektet Liten i Skogen är att skapa aktiviteter i ett stationsystem med
olika teman. Det skall vara enkelt kunna användas av skolvärlden för att aktivera
barnen i ute i naturen. Det skall även vara friluftspedagogiskt.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Projektet Liten i Skogen är ett projekt som riktas till de lite yngre som skall få
möjlighet att uppleva och lära sig om naturen på ett roligt och lekfullt sätt med
friluftspedagogik.
Målsättningen är att få även unga att lära sig om skogen och alla dess värden på ett
kul sätt,
Genomförandet är att skapa stationer inom praktisk skog och som visar på skogens
alla värden.
En anställd på 50% tar fram olika typ av aktiviteter som kan fungera i ett
stationssystem och användas i skolor eller andra barngrupper. Under ett års tid
skall stationerna prövas på några klasser och några barngrupper så vi vet att de
fungerar.
Exempel på tänkta stationer är fågelholksbygge, bygga insektshotell, skogsbingo
och bygga barkborrefälla.

Förväntade effekter

Den förväntade effekten av projektet Liten i Skogen är att även de unga i Sverige



skall ha kunskap om skogen, naturen, miljön och dess möjligheter.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

lön och arvode 215000
resor 10000
material 10000

Summa, kr: 235 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1081 199

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"!


