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

Pilgrim i Sverige
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

PiS - en ny hemsida

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013-01-01

2013-12-31

600 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

500 000

2013

100 000

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 skapa en ny hemsida för Föreningen Pilgrim i Sverige, PiS
PiS är en nationell paraplyorganisation för att tillvarata och utveckla pilgrimsintresset i Sverige. Ordförande är biskop Bengt Wadensjö. Föreningen
fungerar som referens för att kvalitetssäkra begreppet "pilgrimsled". Organisationen är liten och har små resurser och behöver därför stärkas. Intresset för
pilgrimsvandring är stigande. PiS vill öka kunskapen om pilgrimsvandrandet, inspirera till kulturevenemang och andliga upplevelser längs lederna, samt
bidra till att service med kost och logi utvecklas längs lederna. PiS jobbar för att få människor att ge sig ut och vandra i Sverige. Syftet med projektet är att
bygga en ny hemsida för PiS. Informationska vara tillgänglig på svenska och engelska. Den ska presentera hela Sveriges Pilgrimsleder med
etappbeskrivningar, kartor, infrastruktur och bilder. För att klara denna uppgift krävs det en projektledare som kan hålla i detta samt köp av konsulttid av
webutvecklare och webdesingers, textförfattare och översättare. Dessutom ska relevanta kartbilder inhandlas av Kartverket så att nätanvändaren kan
skriva ut dessa efter egna behov. Som mall för sidan som ska utvecklas har PiS följande norska hemsida: www.pilegrim.info
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Det nya intresset för pilgrimsvandringar har spännande nog växt fram på många håll utan att krafter inom den lokala kyrkan,
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. Även om Norden/Skandinavien i relation till de stora kristna pilgrimsplatserna i Europa ligger i
utkanten finns starka traditioner knutna till Nidaros/Trondheim med sin tydliga helgonanknytning till Olav den Helige.

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 för en uppdaterad informativ hemsida. Intresset för pilgrimsvandring är starkt stigande men
idag saknad en uppdaterad nationell hemsida som visar våra svenska pilgrimsleder. Pilgrimsledernas placering är oftast i mycket
natursköna miljöer och lika ofta i närheten av kulturhistoriskt intressanta platser eller byggnader. Detta gör pilgrimsleden attraktiv för
den som vill vandra för att få kunskap och upplevelser. En ny hemsida på svenska och engelska ska lyfta fram våra svenska
pilgrimsleder. Som mall för detta har PiS den norska hemsidan www.pilegrim.info Men även om vi har en annan hemsida som förebild
så behöver arbetet organiseras. Webleverantör ska finnas och design ska utarbetas. Vidare ska texter skrivas och översättas. Sidan
ska sökmotoroptimaliseras så att den ska vara lätt tillgänglig för nätbrukaren. Tillgängligheten vad gäller information som noder,
kartor, hållpunkter etc måste också anpassas till nutida behov med modern teknik som GPS-teknik och webbkartor.
Målen är att genom en ny hemsida kan PiS sprida information och kunskap om våra svenska pilgrimsleder för den stora skara
människor som är intresserade av vandring längs våra leder. Den ska bl. a innehålla ledbeskrivningar med infrastruktur, kartor,
etappbeskrivningar övernattnings- serveringsställen, presentation av arrangerade vandringar, tips och råd inför vandring när det gäller
kläder och utrustning etc. Vidare kan en bra hemsida sätta in lokala leder i ett större regionalt och nationellt sammanhang, ja faktiskt i
en internationell kontex genonom att de svenska lederna är en del av det Europeiska kulturvägsnätverket. En hemsida blir PiS fönster
mot världen.
Aktivitets- och tidplan
2013-03 - 09 Kunskapsinhämtning/research, dialog och förankring
2013-03 Finna lämplig webproducent, webdesinger och fotograf som kan ta bilder längs lederna
2013-08 Utarbeta layout och designstruktur
2013-03-12 Produktion av texter
Sommar 2013 Fotograf ska ut och ta bilder längs lederna
2013-10 Köp av kartor
2013-07Studiebesök i Trondheim för att se hur man arbetat med sighten www.pilegrim.info
2013-09 - 12 Bearbetning av relevanta kartbilder för web
2014-01-05 Översättning av texter till engelska
2014-01 - 05 Publicering av texter på svenska och engelska
Hösten 2013 Marknadsföring
Hösten 2013-Vår 2014 Pressbearbetning
Höst 2014 Bearbetning och planering pilgrimssässongen 2015
Höst 2014 utarbeta ytterligare ansökningar för att säkerställa hållbarheten för pilgrimsrörelsen
Nätverksmöten kommer att arrangeras under hela projektperioden

Förväntade effekter

Synliggöring av våra svenska pilgrimsleder
Ökat antal pilgrimsvandrare i Sverige, ung som gammal oberoende av nationalitet, ursprung
eller läggning längs våra pilgrimsleder
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

Belopp, kr

Projektledare 50 % 2013
Utveckling ny hemsida
Översättning av texter
Köp av kartor
Fotografering

300 000
150 000
20 000
100 000
30 000

Summa

600 000
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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