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

Pilgrim i Sverige
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

PiS - etablering av en överbyggande organisation

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013-01-01

2014-12-31

800 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

400 000

2013

400 000

2014

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

PiS har 64 medlemsorganisationer. Se egen bilaga med namn på dessa

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Jordbruksverket har gett stöd till en förstudie som ska vara färdig och avslutad mars 2013.

375 000 för åren 2012--2013-03-01

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Bengt Wadensjö

bengt.wadensjo@telia.com

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-556 78 520

070-332 44 10

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Syftet är att etablera Föreningen Pilgrim i Sverige, PiS som en professionell organisation
PiS är en nationell paraplyorganisation för att tillvarata och utveckla pilgrimsintresset i Sverige. Organisationen är liten och har små
resurser och behöver därför stärkas. Intresset för pilgrimsvandring är stigande. Pilgrimsrörelsen kan ses som en "gräsrotsrärelse" som nu
vuxit sig så stor att det krävs en professionell organisering.Hittills i år har PiS fått flera nya medlemsorganisationer. Pilgrimsrörelsen
engagerar idag tusentals människor över hela landet. Det saknas är en sammanhållande organisation som skapar överblick och en
gemensam utvecklingstanke som kan bära över tid. Det behövs en gemensam enhet som kan fånga upp det som olika lokala och
regionala pilgrimsprojekt genererat samt skapa synergieffekter både vad gäller kunskapsutbyte och finansiering. Genom att åstadkomma
en starkare och tydligare organisation kan också kvalitetssäkring, service och kunskapsöverföring göras enhetligt och målmedvetet.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Det nya intresset för pilgrimsvandringar har vuxit som en gräsrotsrörelse, utan att organiserade
krafter inom den lokala föreningen eller studieförbundet varit de mest pådrivande. Snarast har en
många känt sig tagna på sängen av att vandrare med ryggsäck och kängor kommit på besök kallat
sig pilgrimer och förväntat sig en viss service. De församlingar som äger en medeltida kyrka, en
klosterruin, helig källa eller gammal offerplats eller ligger utefter vägen till sådana platser har
upptäckt att dessa besöksmål nu efterfrågas av en ny kategori: Pilgrimsvandrarna. Ordet pilgrim
kommer av grundbetydelsen ”främling”. Pilgrimsvandringar är en internationell företeelse i flera
religioner.
PiS är övertygad om att verksamheter kommer att spela en viktig roll i framtiden. PiS ska bli den
överbyggande organisationen som ska ha till uppgift att möta dagens pilgrimer med information,
fakta och service. För att klara denna uppgift krävs det en projektledare som kan hålla i detta samt
köp av konsulttid. Just nu genomför PiS en inventering av pilgrimssverige. Arbetet med den
startade i april 2012 och ska vara färdig i mars 2013. Redan nu står det klart att det är ett akut
behov av en organisering av PiS. För att klara denna uppgift måste verksamheten
professionaliseras. En organisation måste etableras för att kunna möta det efterfrågade intresset.

Aktivitets- och tidplan
2013-01 - 10 Kunskapsinhämtning/research, dialog och förankring
2013-02 - 12 Dialogmöten med medlemsorganisationerna
2012-01 - 12 Planering, organisering av ny organisation
2014-01 Initiering av ny organistation
2014-02 - Implementering/genomföring av ny organisation

Förväntade effekter

Bättre organisering av den svenska pilgrimsrörelsen, lokalt, regionalt och nationellt
Bättre kunskap om och synliggöring av våra svenska pilgrimsleder
Ökat antal pilgrimsvandrare i Sverige
Ökad kunskap om våra pilgrimsleder
Ökad lokal kännedom om de svenska pilgrimslederna
Ökad kunskap om vandring och friluftsliv
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Projektledare 50 % 2013-2014
Konsultverksamhet

Belopp, kr

600 000
200 000

Summa

800 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

600 h/år=1200 h totalt

400 kr/h ex moms

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.

duplicera.nu

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