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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BeskriVning aV projektets Budget Bidragsåret

eV. personalkostnader (ange hur ni oVan har Beräknat personalkostnaderna)

Summa
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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Ifall ni ansöker om bidrag för flera 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 filnamn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt filnamn
 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.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

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


	Namn: Svenska kanotförbundet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: utv av Geografiskt informationssystem - APP
	Projektstart årmån: 2007
	Projektslut årmån: 
	Projektets totala budget kr: 
	Belopp kr Avser bidragsår: 500 000                   2012
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 200 000                   2013
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 200 000                 2014
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Caroline Dewoon Thorén
	Telefon dagtid: 0155 - 20 90 83
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Göra friluftslivet enkelt och lättåtkomligt via GIS - Geografiskt informationssystem och APP
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Vi har för några år sedan fått möjligheten genom ekonomiskt stöd från friluftsrådet kunnat bygga upp ett geografiskt informationssystem på vår hemsida så att paddlare enkelt kan se var man kan paddla i Sverige. Detta tack vare en gammal bas av information som bland annat omförvandlades till datorns moderna värld. Utvecklingen går snabbt framåt och kraven på att vi friluftsorganisationer ska följa med den trenden hårdnar för att vara intressant för människor som vill ha en aktivitet. Därför vill vi utveckla denna databas och överföra den på den mobila enheten mobiltelefoner genom en app och gps. För att göra det måste vi även utveckla den bas vi har idag lite. Vi har tagit in offerter från olika företag och det skulle kosta oss cirka 200 000 att bygga upp en ny app som fungerar på mobiltelefonerna tillsammans med gps samt cirka 100 000 kronor till för att utveckla det system vi har idag. Övriga ansökningar är för lönekostnader.Exempelvis om du har en mobiltelefon så kan du enkelt se var du kan hyra en kanot och dessutom så kan du följa lederna via gps. Detta skulle vi inte har möljighet att ordna utan er som finansiär. Vi har försökt med studenter som behöver projekt men de vill också ha för stor ekonomisk ersättning.
	Förväntade effekter: Att följa med i utvecklingen genererar fler som vill prova när de ser hur enkelt det är via sin egen mobiltelefon. Det vill säga fler som rör på sig och fler som kommer ut i naturen. Dessutom så kommer allemansrätten ligga inlagd så att de alltid vet sina möjligheter och rättigheter. I en drömvärld så kan vi sedan utveckla detta så att fler friluftsorganisationer kan använda samma system. Sist men inte minst, vi vill komma åt nästa generation på deras villkor utan att göra ett spel där man blir stillasittande.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Vi har tagit in offerter från olika företag och det skulle kosta oss cirka 200 000 att bygga upp en ny app som fungerar på mobiltelefonerna tillsammans med gps samt cirka 100 000 kronor till för att utveckla det system vi har idag. Övriga ansökningar är för lönekostnader.Lön för den på SKF som registrerar och arbetar med detta projekt 200 000 samt resekostnader
	Summa: 500 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Heltid under projektets gång
	àpris: 28 000
	Epostadress: caroline.dewoon@kanot.com
	Mobiltelefon: 0155 - 20 90 83


