Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Nysatsning på broschyr kring allemansrätten till skolorna
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

1

Ny version av "Må bra med allemansrätten"

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

jan/2022

sep/2022

380.000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

360.000

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:

E-postadress:

Pehr-Johan Fager

pjf@halsoframjandet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

0709203961

0709203961

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

Modernisering av den broschyr "Må bra med allemansrätten" vi mellan 2010-2020
tryckt och spridit till skolorna via Utbudet i flera hundra tusen exemplar.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Ta fram nytt bildmaterial och design och en viss korrigering av texten i den
broschyr vi tidigare haft.
Tryck, och med hjälp av Utbudet sedan sprida den till skolorna i hela landet via
beställningar från klasslärarna.
Förväntade effekter

Att minst 40.000 barn ska få ta del av den nya broschyren och att den används i
undervisningen, samt att barnen tar med den hem till sina vårdnadshavare. Totalt
bör över 100.000-150.000 personer få ta del av den på detta sätt.
Vi lägger också upp den för nerladdning på vår hemsida och annonserar där om att
den finns, samt delar ut den på våra aktiviteter och till samarbetspartners.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Framtagning av original
Kostnader distribution
Kostnader tryck

Belopp, kr

30.000
300.000
30.000

Övrig omkostn. inkl distribution till andra än skolorna
Summa, kr:

20.000
380 000

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

Pris per timme

50

350

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.

