
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

202102
Projektnamn:

Gå på sjön
Projektstart (år/mån):

2021/12
Projektslut (år/mån):

2022/08
Projektets totala budget (kr):

54000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

30000 2022
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

7696067490

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

7696067490

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Fredrik Noren
E-postadress:

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

0701943297 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Skapa tillgänglighet till det marina friluftslivet.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi vill starta upp jolleverksamhet i Solna. Vi kommer om projektet beviljas att låna
Solna Seglarskolas anläggning som bas för att skapa ett seglarläger direkt riktat
mot barn
i utsatta områden.
Vår idé bygger på att låta ungdomar tidigt få ta eget ansvar. Att lära sig hantera en
segeljolle är en utmärkt start till det vattenburna friluftslivet. Vår instruktörer är
ungdomar i åldern 16-25 år.
Vi vet att många ungdomar i nordvästra Stockholm sällan eller aldrig kommer ut i
naturen, att inte få uppleva vår gemensamma natur bidrar till utanförskap. Genom
att erbjuda dagseglaläger ges möjlighet till lärande i kombination med fysisk
aktivitet.
De medel som söks beräknas på dagläger om femdagar vid två tillfällen för totalt 50
personer. Vi räknar med att behöva 4 st certifierade avlönade instruktörer



(personalkostnad) för att genomföra aktiviteten, därutöver tillkommer frivilliga
volontärer

Förväntade effekter

Se projekt beskrivning

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Båtar 20000
Säkerhets utrustning 5500
Övrigt 4500

Summa, kr: 30 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

200 120

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.


