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

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

5

Unga utvecklar fjällen - fjällen utvecklar unga

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2013/01

2014/12

1 918 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

472 000

2013

246 000

2014

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-4632252

070-3455220

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

Projektet är starten på ett arbete som skall öka ungdomars intresse för fjällvandring. Projektet är en förstudie
som genomförs tillsammans med 1000 ungdomar i åldern 15 – 25 år. Avsikten är att få ungdomars syn på
hur en modernt anpassad vandringsled i svensk fjällvärld skall vara utformad för att locka unga vandrare.
Målet är att skapa ungdomens ”Kungsled” som blir framtidens mötesplats för fjällintresserad ungdom.
Projektet avser också få ungdomarnas syn på hur en verksamhet skall utformas som blir vardaglig
mötesplats för friluftsintresserad ungdom. STF avser att under två år ge cirka1000 ungdomar möjlighet att
vandra i svensk fjällvärld – motprestationen är att bidra med utvecklingsideer för att fler unga skall fjällvandra.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Mycket har hänt sedan vandringsledssystemet och övernattningsstugorna i svensk fjällvärld
skapades. Inte mycket har förändrats. Nu avser vi ta ett krafttag för att utveckla en
vandringssträcka som tillgodoser det unga vandrare efterfrågar idag och imorgon. Men vad
är det? -uppkoppling, nedkoppling, tältstäder, kurser, events, guider eller annat som ingen
tänkt på? Vi är övertygade om att det är målgruppen som vet!
I projektet avser STF att under två år skicka ut ca 1000 ungdomar på fjället som under
vandringarna har uppdraget att reflektera och komma med ideer om framtidens
fjällverksamhet. Sociala medier används i återrapporteringen som gör att ännu fler kan
lockas med in i utvecklingsarbetet. Samtal och intervjuer kommer också att ske i fält.
Sommarsäsongen 2013 skickas ungefär halva antalet ungdomar ut. Deras idéer bearbetas
och en prioritering görs där de som medverkat deltar. Sommarsäsongen 2014 testas
prioriteringarna med den andra hälften ungdomar. Några föreslagna ideer kan komma att
testas redan 2013.
Projektet har således två delar, båda är förstudier. Den ena är alltså hur en
ungdomsanpassning av en ledsträcka kan göras. Den andra hur en bestående verksamhet
för fjällintresserad ungdom skulle kunna utformas.
Det praktiska arbetet med att genomförara de prioriterade åtgärderna förs in i STFs
verksamhetsplaner från 2015. Om förstudien, de 1000 ungdomarna, visat intresse för att
permanenta någon form av organisation/aktivitet påbörjas skapandet år 2015.

Förväntade effekter

Det överordnade syftet är att intressera fler unga att vandra i svensk fjällvärld. Projektet
skall genom 1000 deltagande ungdomar ge svar på hur vi bör gå tillväga.
Målet är att skapa ungdomens Kungsled (en sträckning av ledsystemet i svensk fjällvärld)
och att utforma och starta en bestående organisation/aktivitet för fjällintresserad ungdom.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

År 2013
Vistelse i fjällen cirka 500 ungdomar
projektledare 100 %
åtgärder i fjällen
Overheadkostnader

350 000
392 000
100 000
80 000

År 2014
Vistelse i fjällen cirka 500 ungdomar
projektledare 50 %
åtgärder i fjällen
overheadkosntader

350 000
196 000
400 000
50 000

STF avser att stå för vistelsen i fjällen samt de åtgärder som ska vidtas utifrån förbättringsförslag från
ungdomarna. Projektpengarna avser därför kostnad för projektledare och overheadkostnader.
Inledningsvis är tanken att ungdomarna själva står för sina resekostnader men om vi hittar
samarbetspartners eller andra bidrag är ambitionen att även kunna subventionera resan för
ungdomarna.
Summa

1 918 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

Projektledare 100% i 12 månader

lön 23 000 kr/mån arbetsgivaravgifter 42%

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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