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Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

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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a.
nu

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: Svenska Turistföreningen
	Projektnr: 2
	Projektnamn: Get Real
	Projektstart årmån: 2015/01
	Projektslut årmån: 2015/11
	Projektets totala budget kr: 922 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 350 000               2014
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 390 000             2015
	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: Niklas Pärnerstedt
	Telefon dagtid: 0727432128
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Projektets syfte: Get Real utmanar etablerade verksamheter som finns i väglöst land i svensk fjällvärld och målet är att få vägledning för att förändra och utveckla aktiviteter, leder, stugor och aktörer i fjällvärlden. Get Real söker svaret på hur ett fjällområde eller ledsträcka kan utvecklas för att bli en attraktiv friluftsaktivitet för olika målgrupper.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet "Get Real” genomfördes för första gången i år; Get Real Summer 2014” och STF har fått bidrag från Svenskt Friluftsliv för att skicka 300 testpiloter (ungdomar) på en 5-6 dagars vandring i fjällen. Medfinansiär var även enskild medlem från STF samt SJ som bekostade samtliga piloters tågresa tur & retur.  Get Real bekostade resa, logi och proviant/matkostnad för testpiloterna som var mellan 17-25 år. Motprestationen var att deltagarna skulle lämna synpunkter på dagens utformning av leder, stugor mm och peka på alternativa sätt att planera, informera om och utforma ett fjällområde för att det ska bli attraktivt för målgruppen. Förutom återkopplingen från de 300 testpiloterna, som innebär att totalt ca 900 uppdrag har utförts på plats i fjällen, så utgjordes underlaget till rapporten för Get Real Summer 2014 av två digitala enkäter till målgruppen(1500 st).  En komplett rapport från projektet släpps i oktober 2015 och kommer även att presenteras på Storslagen Fjällmiljö i januari 2015. STF har fått mycket uppmärksamhet för satsningen och många aktörer är nyfikna på resultat, vilket blir en intressant komplement till de kvantitativa undersökningar och forskning som finns inom området.Projektets ambition; Get Real utmanar etablerade verksamheter som finns i väglöst land i svensk fjällvärld. Syftet är att få vägledning för att förändra och utveckla aktiviteter, leder, stugor och aktörer. Get Real söker svaret på hur ett fjällområde eller ledsträcka kan utformas för att bli en attraktiv friluftsaktivitet för olika målgrupper.Utifrån det gensvar som vi har fått från fjällvärldens olika aktörer och de resultat som framkommit i rapporten, håller vi på att sammanställa en konkret åtgärdsplan utifrån reslutaten från årets testpiloter.Vi har mycket positiva erfarenheter från Get Real 2014 och ser nu behovet av återkommande testpiloter för att fortsätta bygga en empirisk kunskapsbas om hur fjällvärldens infrastruktur och aktiviteter fortlöpande kan utvecklas. Vi vill alltså fortsätta med satsningen på Get Real sommaren 2015 med syfte att få svar på konkreta frågeställningar vars svar sedan ligger till grunden för utvecklingsplaner för vår (och andras) fjällverksamhet.Inför 2015 har vi flera prioriterade målgrupper som möjliga testpiloter för för Get Real. Exempelvis nysvenskar, barnfamiljer, skolungdom från fjällnära kommuner. Vi vill ha svar på frågor som handlar om ledsystemets utformning, fjällstugornas och fjällstationernas servicenivå.STFs idé, vision och verksamhet har alltid handlat om att få så många människor som möjligt att upptäcka Sverige: Vi vill nu fortsätta vårt systematiska arbete med att tillgängligagöra fjällvärlden till målgrupper som inte har en naturlig relation till friluftsaktiviteter i denna fantastiska miljö.
	Förväntade effekter: Det överordnade syftet är att intressera fler att besöka svenska fjällvärlden. Målgruppsanpassning är en nödvändighet för att attrahera olika människor med olika kunskaper och vana av att vistas i fjällvärlden (väglöst land). Våra förväntade effekter är att vi på ett bättre sätt än idag kan möta olika målgruppers behov för att på så sätt göra fjällvärlden (väglöst land) mer tillgängligt.Övernattningsstugor ändrar karaktär och aktiviteter och events skapas i. Modern teknik används på ett sätt som efterfrågas av en ung generation. I svensk fjällvärld finns flera naturliga mötesplatser för olika målgrupper. Frågan vi ställer oss i Get Real  är vad vill de olika grupperna ha och på vilket sätt. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Beskrivning av projektets budget bidragsåret År 2015Rekrytering & urval Get Real                                                                                     Ca 45 000Vistelse i fjällen boende                                                                                             Ca 120 000Resor tåg                                                                                                                   Ca 150 000                                                                                                                 Resor bussar                                                                                                             Ca   25 000Proviant                                                                                                                     Ca  90 000Verktyg för uppföljning                                                                                               Ca  50 000Projektledare                                                                                                             Ca 297 000Overhead                                                                                                                   Ca  40 000Workshops                                                                                                                 Ca 40 000Rapportsammanställning                                                                                           Ca  25 000Presentations verktyg för resultat                                                                              Ca  40 000
	Summa: 922 000
	Beräknat antal arbetstimmar: Projektledare på 60%  i 11 månader 
	àpris: 45 000
	Epostadress: Niklas.Parnerstedt@stfturist.se
	Mobiltelefon: 0727432128


