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Kavlitetsbeddmningar inom cykelturism och fritid
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Lasse Brynolf
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Olika projekt inom cykelturisrn och fritid varierar betankligt i kvalitet och vi har lenge sysslat med att
bedOlma detta FOr at den breda a‖ manheten ska‖ ha en chans at veta vad man ger slg in pa och
darigenOm stimulera t‖ 1 ler utfarder Det stora och standigt varierande utbudet kan ingen ensk‖ d ha‖a ratt

pう 。ch bristё rna framgir sa‖an i marknadsforingen
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―― informera om det stora utbud som flnns pう omrうdet
―― BedOma olika prolekt ur ett antal synvinklar
― Orn moligtぬ ViSSa ansvanga att hOla sina amb忙 ionsnivaer

SCS har genomfOrt detta prolekttidigare__2002 med stOd氏 nゝ Naringsdepartementet och
2006 rned stOd fran Naturvardsverkets Friluftsrid(se siStnamnda pub‖ kationer pa var
hemsida)FOrandringarna pう om「うdet arta!rika,varfor interva‖ pa ca fyra ar bedomts som
lampliga Att det nu uppstatt ett"glapp"beror pう olika omstandigheter Vi nck ju frihet fran

SF att anvanda 2014 ars anslag t‖ detta prolekt,men da sku‖ e vart storsta prOlekt(nr l)
gatt rned stort underskott Vi uppskattar dock den valfrihet som gavs och hoppas att denna

kan fcrtsatta vi kan dockinte pう nうgot satt styra Trankverkets t‖ ldelning for prolekt l,varfor

laget ar detsamma som infor 2014‐ ―rned den sk‖ lnaden att vi sitter i direkta forhandlingar

med IRVsledning denna gang

Vad vi planerar ar bedё mning av:
―- 3ven,ka regionala cykelturistleder

―― Svenska lokala cykelturistleder(har ёkat kraftigt)

― Cヽ′kelkarto「 Over svenska tatorter
―― CyKelturistkartor for olika andamal
―― SVenska cykelturforsiag(''OSkyitade leder'')
―― Cykelpaket pう den svenska marknaden

∨itanKIe ocksう forsoka g6ra en bedё mning av hur olika prolektlampar sig fё r olika

mう10rupper――typ barnfamiり er,V‖ ket har efterfragats
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En upplyst allmdnhet och fler nojda utovare
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Svenskt Friluftsliv

Persorral
Kanslikostnader
Trycl... aker
Datatjanster

120000-
20000‐
10000.―

50000-

Antalidee‖ a tinlmar
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300(myCket:う gt raknat)

Ifall ni ansiiker om bidrag ltir flera projeLl mlste ni $'lla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gAng frir rarje projekt.
Giir sa irir:
t. ).1.r! r,i f\ lk i i?jrsta hlanketten sparar ni den med ett unill f,lnamn pd er hArddisk.
2. Biirja sedan om och foll i de n1a uppgifterm ftir nista projekt och diip sedan den blanketten till ett unilt flnamn

pi er h$rddisk.
3. Fortsitt sedan enligt punlt I och 2 tills ni &llt i och sparat blanketter ftir de projekt ni siiker bidrag for.

OBS! Gliim inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blaDketten "Sammanstiillning"!
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BESKRTVNING Av PRoJEKTETS BUDcET BI DRAGSARET
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