
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

2105
Projektnamn:

Bas för rörligt friluftsliv
Projektstart (år/mån):

2021-02-28
Projektslut (år/mån):

2021-09-30
Projektets totala budget (kr):

150000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

100000 2021
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:

Fredrik Noren
E-postadress:

fredrik.noren@sxk.se
Telefon (dagtid):

08-4482886
Mobiltelefon:

0701943297

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Skapa sjösättningsmöjlighet för friluftsliv med buss och bilanslutning ett stenkast
från de yttre delarna av Stockholms Skärgård

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vid vår hamnanläggning MalmaKvarn längst ut på Värmdölandet vill vi gjuta en
sjösättningsramp med tillhörande låg sjösättningsbrygga. Vi vill öppna upp
anläggningen för fler utöver våra egna medlemmar. Vi ser en avsaknad av
sjösättningsmöjligheter i området och bedömer att vår anläggning skulle bli ett
välkommet tillskott i syfte att tillgängliggöra skärgården för friluftslivet.
MalmaKvarn är slutstation för SL-buss som avgår från slussen, anläggningen har en
bra parkering där du efter sjösättning skulle kunna ställa upp bil och ev trailer/släp.

Förväntade effekter

Bättre förutsättningar att nå mellan skärgården

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Sjösättningsramp 80000
Brygga 40000

Summa, kr: 120 000



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

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.


