SØKNADSKJEMA FOR ØKONOMISK STØTTE TIL BYGDA I BEVEGELSE

Gjennom det landsomfattande prosjektet Bygda i bevegelse vil Bygdekvinnelaget bidra til
bevegelsesglede og til å auke den fysiske aktiviteten hjå vaksne og born på bygda. Med støtte frå
Gjensidigestiftelsen har no Bygdekvinnelaget sine 450 lokallag sjansen til invitere med seg
bygdefolket ut på tur, ta i bruk perlene i nærmiljøet og lære meir om sunn turmat.
Lokallag som arrangerer FIRE ÅRSTIDER – FIRE TURAR kan motta kroner 8000 til denne
aktiviteten. Det fordrar at lokallaget gjennomfører ein tur i kvar årstid (totalt fire turar) i løpet av
prosjektperioden fram til 31. desember 2016.
Turane må:
-vera open for alle i bygda
- ta utgangspunkt i lågterskelaktivitetar i bygda og
lokalmiljøet
- bruke årstidene og ha kurs i utemat som ein sentral
komponent på minst to av dei fire turane (t.d lokal guide
som held kurs i kva typar sopp som er trygge å ete, kurs i
sløying av fisk etc)…
Fyll ut dette skjemaet og send det til prosjektleder
Anna Villa på e-post:
anna.villa@bygdekvinnelaget.no

Fylkes- eller lokallag:
Navn på kasserer:
Adresse til kasserer:
Telefon:
E-post:
Kontonummer til laget:
Org.nummer til laget:

Dato og stad for fire turar

Lengd

Deltakaravgift beløp

Norges Bygdekvinnelag
Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B,
Postadresse: PB 9358 Grønland, N-0135 OSLO
E-post: post@bygdekvinnelaget.no • www.bygdekvinnelaget.no

The Norwegian Society of Rural Women

Fyll ut ei detaljert beskriving av turopplegget og tidslinje for gjennomføring (innhald,
aktivitet, matkurs, annonsering, samarbeid med andre aktørar i bygda (til dømes innleigd
guide, lag, organisasjonar, sponsorar):

Midla vert utbetalt halvvegs i kursopplegget. Lokallaga oppmodast til å sende inn
biletedokumentasjon frå alle turane. Etter endt prosjekt må lokallaga fylle ut ein sluttrapport
med registreringsskjema for eigeninnsatsen som er lagt ned i prosjektet.
Viss lokallaget ikkje får gjennomført dei fire turane som er kravet for å få prosjektmidla, må
støtte tilsvarande kr. 2000,- for kvar tur som ikkje er gjennomført, tilbakebetalast. Dette for å gje
fleire lokallag mogelegheita til å delta i prosjektet.

Dato:

Underskrift arrangør:

Norges Bygdekvinnelag
Besøksadresse: Schweigaardsgate 34 B,
Postadresse: PB 9358 Grønland, N-0135 OSLO
E-post: post@bygdekvinnelaget.no • www.bygdekvinnelaget.no

The Norwegian Society of Rural Women

