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Verksamhetsbidrag (projekt)
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FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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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: Friluftsfrämjandet
	Projektnr: 1
	Projektnamn: Gilla Backen - Mötesplats året runt
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2017/03
	Projektets totala budget kr: 3 400 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 1 250 000              2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 1 250 000               2015
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 900 000                  2016
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Helena Graffman
	Telefon dagtid: 070 768 69 05
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Syftet är att skapa mötesplatser i naturen med fokus på målgruppsanpassad verksamhet där vi når många fler, framför allt unga, året runt med en attraktiv, riktad och välpaketerad verksamhet. Syftet är också att framtidssäkra de cirka 30 hemmabackar, cirka 90 skidskolor och cirka 10 000 skidåkare som idag runt om i landet får tillgång till friluftslivet i Friluftsfrämjandets regi.Projektets syfte faller in under Millenniemålet nr 7, FNs barnkonvention artikel 31 samt Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv, nr 4.2, 4.3, 4.6 och 4.10.  
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet ”Gilla backen - mötesplats året runt” innebär att utveckla, framtidssäkra och skapa bättre förutsättningar för hemmabackarnas drift, organisation och året runt verksamhet för ett brett spektra av friluftsliv riktat till flera åldersgrupper, där unga utgör en mycket viktig grupp.Under 2014 startades det treåriga projektet ”Like:a backen – året runt”. Sveriges hemmabackar sviktar under tyngden som läggs på ideella axlar och flera backar läggs ned varje år. Det finns ett stort behov av central utveckling och stöd i form av ”hjälp till självhjälp” för ett område som tidigare har stått på egna lokala ben. De flesta backarna ligger i stadsnära miljö och utgör ofta människors, framför allt barns, första kontakt till ett aktivt friluftsliv. Friluftsfrämjandets hemmabackar ger i dagsläget cirka 500 000 människor, och indirekt många fler, möjligheten till ett aktivt friluftsliv kring en hemmabacke. En analys har gjorts som ligger till grund för leveranserna 2014 och det fortsatta utvecklingsarbetet under 2015 där gemensamma behov kring bl a synlighet i backarna och möjligheter för fler att aktiveras genom bl a läng- och parkskidåkning har tydliggjorts. Utvecklandet av två nätverk som involverar 85 lokalavdelningar som är aktiva i projektetet möjliggör också fortsatt verksamhetsutveckling efter projektavslut 2017. Utifrån hemmabackarnas behov genomfördes följande verksamhet unde 2014 som har levererat över förväntan:Levererat: Fas 1 – 2014 Stärkt modell för befintlig vinterverksamhet• Genomfört analys av verksamheten inom Friluftsfrämjandet kopplat till projektets syfte• Identifierat och etablerat två nationella nätverk för verksamhetsutveckling• Färdigställt handledning/ABC för att driva vinteranläggning • Färdigställt handledning/ABC för att driva skidskola. • Utvecklat helhetskoncept för breddad nationell skidskola; alpin, snowboard och park• Skapat grunden för ny verksamhet genom uppstart utbildningspaket; längdåkning och park samt ökat kännedomen   internt och externt om dessa verksamheter• Genomfört pilotertester kring internmarknadsföring och synlighet i hemmabackar, inklusive nollmätning• Identifierat behov för webbstöd för att administrera skidskolorFas 2 – 2015 Mötesplats året runtUnder 2015 bygger vi vidare utifrån analysen på de pilottester och processer kring nätverk och utveckling för de 30-talet hemmabackar som Friluftsfrämjandet driver runt om hela Sverige. I nätverken har vi samlat alla hemmabackar och skidskolor. 2015 kraftsamlar vi på att skapa mer verksamhet i hemmabackarna under sommarhalvåret och vi vidareutvecklar verksamhetskoncepten för vinter, såsom läng- och parkskidåkning samt arbetar med hemmabackarnas organisationsutveckling. Tonvikt läggs på att få fler intresserade av flera olika aktiviteter. Verksamheten utvecklas med fokus på specifika målgrupper såsom: barn 5-12 år, motionärer 20-45 år, ledarrekrytering av unga 15-25 år och de aktiva ledarna kring administrations- och webbutveckling. Under året ser vi följande arbetsområden:• Utveckla sommarkoncept mot olika målgrupper tex; ungdom, mountainbike, osv• Ledarrekrytering riktat mot unga ledare• Utveckla webbstöd för att administrera skidskola• Framtagande av digital mediaplattform inklusive webb• Framtagande av verktyg för förhandling med myndigheter• Webbplattform för "året-runt verksamhet" för anläggningar• Leda nationella nätverk (nätverksträffar, nyhetsbrev mm)• Pilot "året-runt verksamhet" i 1-3 backar samt paketering av framgångssagor, ABC för intern spridning• Utvärdering av pilottester utförda 20142016 Fas 3: Förstärka spontanutrullningen av ”året runt backen ” i hela Sverige• Leda nationellt nätverk (nätverksträffar, Nyhetsbrev mm)• Intern roadtripp, rådgivning/konsultationer till lokala anläggningar, stöd i kommunförhandlingar mm • Extern lansering och större kick-off event i backarna• Framtagande av handledning/inspirationspaket
	Förväntade effekter: Projektet syftar till att skapa mer aktiviteter knutet till hemmabackarna för att öka tillgängligheten till friluftsliv för alla, en mötesplats oberoende av socioekonomi, etnicitet, ålder eller andra skillnader. Effekterna av projektet är brett fördelade mellan satsningar på långsiktig verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och direkta pilottester. Effekterna i projektet blir därför konkret att:• Få ut fler barn, ungdomar och vuxna i ett aktivt friluftsliv • Tillgängliggöra en samlingsplats och bredd för familjens friluftsaktiviteter• Minskat tapp på antalet skidanläggningar och ev. återuppstartade/nya istället.• Skapa arbetsnätverk som består efter projektperioden• Skapa kvalitativa fritidshäng för ungdomar och tillgängligöra friluftslivet utifrån deras villkor och intressen• Tillgängliggöra egenutveckling för längdskidåkare och parkåkare och säkerställa antalet deltagarplatser i skidskolor• Fler ledare till nya verksamheter inkl. specifikt fler unga, fler medlemmar till Friluftsfrämjandet inkl. fler ungdomar• Stärkta relationer med och förbättrat ekonomiskt stöd från kommuner till enskilda anläggningar• Nya verksamhetskoncept (skogsparkour, skidpark, MTB mm) för hela Friluftsfrämjandet • En modernisering av Friluftsfrämjandets verksamhet och profil som stödjer vår nya inriktning
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Kostnadskalkyl SEK år 2 (2015)• Personalkostnad projektledare 100%                                                             650 000                                                                                                              • Resor/möten                                                                                                     80 000• Konceptutveckling/kommunikation                                                                 290 000 • Utbildning/utbildningspaket                                                                              96 000• OH kostnader  12%                                                                                        134 000(Se bilaga 6)   
	Summa: 1 250 000
	Beräknat antal arbetstimmar: 1 898
	àpris: 342
	Epostadress: helena.graffman@friluftsframjandet.se
	Mobiltelefon: 070 768 69 05


