
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Sveriges 4H

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Pinnbröd åt folket
Projektstart (år/mån):

202001
Projektslut (år/mån):

202212
Projektets totala budget (kr):

1 4750000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

420 000 2020
450 000 2021
420 000 2022

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:

Per Carlsson
E-postadress:

per.carlsson@4h.se
Telefon (dagtid):

0763444990
Mobiltelefon:

0763444990

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Vi vill med detta projekt påvisa för barn och ungdomar hur läger är, hur vi använder
naturen till att bo och vara i, laga mat i och aktivera oss med olika aktiviteter helt
enkelt använda oss av de 4Hna Huvud Hjärta Hand och Hälsa i naturen.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

För att detta ska kunna genomföras behövs de utbildas ledare som kan ta sig an
uppgiften att anordna denna typ av läger. För att kunna genomsyra detta i hela 4H
organisationen
så behövs det en satsning under 3 år.
År 1 En projektledare kommer att anställas på 50%. Framtagning av kursprogram
och prova på material. Genomföra övernattningsläger i två till tre regioner
exempelvis Småland, Sörmland och Stockholm.
År 2 Utbilda fler ledare samt genomföra övernattningsläger i fler län/regioner.
År 3 Fortbilda redan utbildade ledare i ny kunskap samt att få ut lägerkonceptet i så
många län som möjligt inom 4H.
Mål:
att År 1 utbilda 30 ledare och genomföra 2-3 läger
att År 2 utbilda ytterligare 30 ledare och genomföra läger i minst fem län/regioner
att År 3 samla ledare från tidigare för att utvärdera och utveckla för framtiden att



läger hålls i 8 län/regioner.

Förväntade effekter

Förväntad effekt är att 4H som organisation åter får barn och ungdomar att åka och
uppleva naturen genom läger.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 270 000
Projektadministration 40 000
Kursledare 50 000
Kost och Logi 80 000
Resor 40 000
Kursmaterial 30 000

Summa, kr: 510 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

675 400
200 200

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.


