Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Båtunionen
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

001

100 km allemansrätten

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2022-01

2022-08

250 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

200000

2022

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Skaraborgs Båtförbund, Östergötlands Båtförbund.
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Peter Karlsson

peter@batunionen.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0727485961

0727485961

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

Att genomföra en båtklubbsdriven kampanj för Allemansrätten och säkert friluftsliv
riktat mot vatten, cykel och fotburet friluftsliv längs Göta Kanal under en
sommarvecka 2022.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

2022 fyller Göta Kanal 190 år och har bjudit föreningar och organsiationer längs
Göta Kanal att hjälpa till med att skapa upplevelser för de som färdas på eller längs
med Göta Kanal.
Svenska Båtunionens i samarbete Skaraborgs Båtförbund och Östergötlands
Båtförbund avser att genomföra en informationskampanj kring allemansrätten och
säkert friluftsliv på och vid vatten längs ca. 00 km av Göta Kanal
Målgrupp:
Vattenburet friluftsliv, dvs alla som färdas på kanalen. Människor som färdas längs
kanalen, främst till cykel eller till fots.
Övergripande budskap:
Öka kunskapen om allemansrätten.

Öka säkerheten på vatten genom att använda flytväst.
Aktiviteter
Gemensamt för alla båtklubbar som ingår:
Aktiva båtklubbsfunktionärer som träffar målgruppen på flera olika platser under
flera dagar. En dag plats/båtklubb.
Dela ut skriftligt material, muntlig information till besökare,genomföra roliga
aktiviteter kopplade till kanalen och vattenburet friluftsliv utifrån de deltagande
båtklubbarnas förutsättningar (kan var jollesegling, kanotpaddling, roddbåt, fiske,
Förväntade effekter

Ökad kännedom om Allemansrätten kopplat till vattenburet friluftsliv och fler
flytvästanvändare.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Eventtält 8 st
Kläder
Funtionärskostnader (ej lön)
Flytvästar t. aktiviteter
Frakt/logistik
Resor projekt
Projektledning
Tryck, mm
OH

Belopp, kr

55000
21000
4000
10000
10000
5000
60000
15000
20000
Summa, kr: 200 000

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

200

Pris per timme

200 kr/h + soc. avg

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.

