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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: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 15-4
	Projektnamn: Inventering av Cykelspåret och digitalisering av cykelkartan
	Projektstart årmån: 2015/Januari
	Projektslut årmån: 2016/December
	Projektets totala budget kr: 1.176 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 693 000 kr, 2015
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 483 000 kr, 2016
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Anna Asplind
	Telefon dagtid: 073 0380062
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Cykelturismen ökar i hela Europa och omsätter mer än 40 miljarder om året. Man har sett att det är en ny målgrupp med friska pensionärer, barnfamiljer och unga vuxna som vill uppleva naturen och turista på ett nytt sätt. Cykelturism är ett utmärkt sätt att uppleva den svenska naturen på nära håll med möjlighet att stanna till på olika platser. Cykelturism erbjuder också en stor bredd och flexibilitet eftersom det går att resa i olika budgetvarianter där man kan bo i tält, på vandrarhem eller på lyxhotell. Vägnätet för cykelturism är dock undermåligt och ett flertal av de vägar som förut gick att cykla på har blivit 2+1 vägar vilket gör att de idag inte är lämpliga att använda för cyklister. Trots det är de utmarkerade som cykelleder för turister och motionärer. Cykelfrämjandet ansvarar sedan flera år för Cykelspåret men lederna är eftersatta och kartmaterialet i behov av uppdatering. För att skapa förutsättningar för en fungerande och tillfredställande cykelturism i Sverige vill vi genom detta projekt uppdatera Cykelspårets sträckningar.  Vi kan därefter, genom att digitalisera kartorna, tillgängliggöra dem via vår hemsida och en app. Detta kommer göra att cykellederna känns mer tillgängliga och att det är lättare att använda kartorna både för internationella och nationella friluftscyklister viket i sin tur gör det enklare och roligare att vara cykelturist i Sverige. 
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Cykelfrämjandet arbetar för en ökad användning av cykeln och ett sätt att göra detta på är att tillgängliggöra cykelleder för friluftsturister. År 2014 startade ett pilotprojekt finansierat av Trafikverket för att inventera en sträcka mellan Karlskrona och Kristianstad via GIS och platsbesök. Projektet genomförs med tillfredställande resultat och syftet med denna ansökan är därför att fortsätta arbetet och inventera och uppdatera hela cykelspårets sträckning samt digitalisera cykelkartan via hemsida och app. Genomförandet i det här projektet består av tre olika faser:1. Inventering av nätverket för cykelleder som sker via GIS där vi bland annat kan identifiera vilka vägar som har för höga hastighetsbegränsningar och för stora trafikvolymer för att fungera som cykelvägar. De vägar som identifierats som potentiellt olämpliga cykelvägar inventeras sedan genom platsbesök som i första hand utförs av frivilliga lokala kretsmedlemmar ute i landet. Genom att använda ett digitalt informationssystem som GIS kan vi kontinuerligt identifiera och uppdatera Sveriges cykelleder och på så vis enklare kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt karta för cykelturister.2. Efter inventeringen kan det finnas behov av att byta ut skyltar eller leda om Cykelspåret. För att kunna göra detta behöver avtal upprättas mellan ledhuvudmannen och väghållaren för respektive sträcka. 3. De uppdaterade cykellederna sammanställs digitalt i en karta via GIS. Den användarvänliga kartan kan sedan visualiseras och tillgängliggöras på vår hemsida och via tryckt kartmaterial. Dessutom vill vi förenkla användningen av kartmaterialet genom en app för smartphones och Ipad. Tanken är att appen ska kopplas samman med vårt befintliga projekt Bed&Bike och vår app Cykelrapporten. Cykelturisten kan då både hitta någonstans att sova för natten och rapportera eventuella problem längst vägen. Vi vill även att det ska finnas möjlighet för cyklisten att tipsa andra om vackra sträckor och dela med sig av vackra naturupplevelser. Appen blir en virtuell mötesplats för cykelturister och deras erfarenheter längs vägarna.Appen kommer även förse oss med statistik över vilka cykelleder som används mest frekvent och en uppfattning om hur många cyklister som är ute på vägarna. Statistiken kommer ge oss kvantitativa data som kan ge oss insikt om cykelturistens beteende och behov så att vi kan underlätta resan. Statistiken skulle också kunna vara intressant för andra organisationer inom Svensk Friluftsliv eller myndigheter så som Tillväxtverket och Trafikverket. Antalet nerladdningar kan jämföras med antalet köpta cykelkartor från vår webshop vilket kan ge en fingervisning om appens spridning och projektets resultat.Trafikverket har tidigare givit bidrag till Cykelspåret men har nu uttryckt en viss osäkerhet kring möjligheten att ge stöd till cykelleder framöver då verksamheten mer handlar om turism och friluftsliv än trafik.Målgruppen för projektet är Sveriges friluftscyklister och de turister som varje år kommer och cyklar på Svenska vägar. Cykelfrämjandet står som ansvarig och administrerar finansiering, marknadsföring och redovisning av projektet. Rapportering till Svenskt Friluftsliv sker kontinuerligt under projektets gång samt vid projekttidens slut. En projektledare organiserar och driver projektet i samarbete med Martin Menke som forskar och undervisar i GIS på Stockholms Universitet. Utvecklingen av appen sker genom ett företag med erfarenhet och kompetens inom området  och anlitas med utgångspunkt från offerter. Målet är att skapa en heltäckande cykelkarta över Sveriges cykelleder och att göra den lättillgänglig genom ett appformat med olika funktioner. För att det ska vara roligt att ta sig runt i Sverige och uppleva den svenska naturen från cykeln behöver vi ett bra och uppdaterat nät av cykelleder. Idag finns flera cykelleder i Sverige, förutom Cykelspåret som Cykelfrämjandet ansvarar för finns bland annat Sverigeleden där Svenska Cykelsällskapet är avsändare. Vi ställer oss positiva till att på sikt försöka skapa ett gemensamt och enhetligt nät för cyklister i Sverige. Cykelkartan och appen kommer att lanseras i olika kanaler bland annat i vår tidning CYKLING, Bed&Bike och sociala medier samt via turistorganisationer och våra medlemmar. En möjlighet skulle kunna vara att den som använder appen får tillgång till rabatter och erbjudanden genom att bjuda in vänner till Cykelkartan. Det i sin tur skulle kunna bidra till spridningen av projektet. Vår målsättning är att appen ska integreras med Svensk Friluftslivs digitala närvaro och andra organisationer som jobbar för ökad tillgänglighet till friluftsliv. Projektet stämmer väl överens med Cykelfrämjandets ändamål om att arbeta för en ökande användning av cykeln, liksom främjande av friluftsliv och motion för alla åldrar vilket stämmer väl överens med Svensk Friluftslivs verksamhet och mål. Cykelfrämjandets riksorganisation ansvarar för att rapportera till Svenskt Friluftsliv. TIDSPLAN Januari 2015– rekrytering av projektledareFebruari-juni 2015 Inventering av Södra Sveriges vägnät via GIS och platsbesök samt upprättande av avtal med väghållare.Augusti – December 2015: Inventering av Mellersta Sveriges vägnät via GIS och platsbesök samt upprättande av avtal med väghållare. Digitalisering av södra Sveriges cykelkarta och framställning av app samt uppsättning av skyltar.Januari-juni 2016: Inventering av Norra Sveriges vägnät och platsbesök samt upprättande av avtal med väghållare. Digitalisering av Mellersta Sveriges cykelkarta, uppdatering av app och uppsättning av skyltar.Augusti-November 2016: Digitalisering av Norra Sveriges cykelkarta, uppdatering av app och uppsättning av skyltar.December 2016: Rapportering och redovisning av projektet.
	Förväntade effekter: - Ett uppdaterat och väl fungerande nät av cykelleder i Sverige.- Digitaliserad karta på hemsida.- En användarvänlig app som gör det lättare och roligare att turista på cykel.- En upplevd känsla av att det är enklare att ta sig ut i naturen.- Ökad användning av Sveriges cykelleder.- Ett utökat friluftsliv på cykel.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projketledare 110 dagar (halvtid = 880 h) á 300 kr timmen = 264 000 krMartin Menke 10 dagar (80 h) á 300 kr timmen  = 24 000 krUtvecklandet av app 45 dagar (360 h) á 1000 kr timmen  = 360 000 kr (120 000 kr år 2016)Marknadsföring 10 000 kr (40 000 kr år 2016)Administration 5000 krResor 30 000 krCykelfrämjandets ekonomi revideras av Karin Danielsson och Staffan Elinder.
	Summa: 693 000 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 960 h
	àpris: 300 kr 
	Epostadress: anna.asplind@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 


