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

Svenska Ekoturismföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

SEF - 1

Fler hållbara resor till svensk natur

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

Januari 2015

December 2017

2 750 000 kronor

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

250 000 kronor för 2015

Belopp, kr

Avser bidragsår

250 000 kronor för 2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

250 000 kronor för 2017

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

En dialog har inletts med Världsnaturfonden WWF om ett gemensamt informationsprojekt
för att öka andelen miljöanpassade resor till svensk natur. Under hösten hoppas vi kunna
genomföra en kartläggningen av olika initiativ och möjligheter på området. I den processen
kan troligen fler partners identifieras och inkluderas. Se vidare bifogad kopia på ansökan till
Trafikverket (Fler hållbara naturresor- en kartläggning för framtiden.)

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Trafikverket

1 500 000 kronor (2015-2017)

Organisation

Belopp, kr

VisitSweden, egen finansiering, partners och sponsorer

500 000 kronor (2015-2017)

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Per Jiborn

per@naturensbasta.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0490 - 137 50

0733 - 74 59 95

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

Besök i svensk natur sker ofta med egen bil. Ska olika nationella klimatmål uppnås måste även fler
naturresor miljöanpassas, exempelvis genom att bilresor ersätts med tåg och buss. Det lär ibland även
innebära att skrymmande utrustning hyrs på resmålet, ingår i bokade arrangemang eller tillhandahålls
på annat vis. Under tre år vill Ekoturismföreningen tillsammas med olika partners, sannolikt WWF och
några fler, genomföra en bred informationskampanj för att öka andelen klimatsmarta naturresor med
tåg, buss, cykel, tåg + hyrbil, samåkningstjänster, bilpooler och så vidare.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

En stor andel av svensk turism sker idag med egna bilresor, och detta gäller särskilt resor till
vår natur. Även om transportsektorns utsläpp av koldioxid och andra klimatpåverkande
gaser har minskat något sedan 2007, visar Trafikverkets prognoser fram till 2030 och 2050
på att utsläppen sannolikt åter kommer att öka. Sverige är därför långt ifrån att uppfylla
uppsatta klimatmål. Se vidare http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Klimat/
Ekoturismföreningen har lång erfarenhet av att arbeta med klimatanpassade transporter och
föreningen har gått i spetsen för att visa på möjligheten att resa till svensk natur med tåg
och buss. Ska Sverige uppnå olika satta klimatmål är det nödvändigt att öka andelen
miljöanpassade naturresor.
Under hösten planerar Ekoturismföreningen att med hjälp av Världsnaturfonden WWF brett
kartlägga och analysera olika alternativ som tåg och buss, kombinationer av cykel och tåg,
tåg och hyrbil, samåkningstjänster, bilpooler, ökat utbud av attraktiva cykelupplevelser och
andra åtgärder.
I kartläggningen ingår också att identifiera och analysera möjliga partners och arbeta fram
konkreta förslag till breda informationskampanjer till svenska och nordeuropeiska besökare
om olika klimatsmarta resalternativ. Informationkampanjen är tänkt att pågå under tre år och
i samverkan med aktörer som exempelvis VisitSweden, friluftsorganisationer, kommuner,
transportbolag och andra. Höstens kartläggning kommer även att identifiera olika hinder
som exempelvis dagens tillämpning av paketreselagen och resegarantin, som försvårar
upphämtning vid tågstationer och busshållplatser.
Det breda informationsarbetet under tre år och med start 2015 syftar till att på effektivaste
vis nå ut till så många potentiella resenärer till svensk natur som möjligt och få dessa att
reflektera och förhoppningsvis även välja mer klimatsmarta alternativ.
Under höstens förberedande kartläggningsarbete kommer olika alternativ som traditionella
reklamkampanjer, sociala medier, tävlingar och andra alternativ att analyseras och
utvärderas utifrån ambitionen att nå så brett som möjligt till lägsta möjliga prislapp.

Förväntade effekter

Informationsprojektet syftar till att öka andelen klimatsmarta resor. För att kunna analysera i
vilken mån dessa resultat uppnås, bör några enkla mätmetoder utvecklas för att
besökströmmar kan jämföras över tid.
Positiva bieffekter av projektet förväntas också bli ett effektivare resursutnyttjande av
exempelvis kanoter, kajaker, tält och annan skrymmande friluftsutrustning, och som en följd
av detta bidrar den här typen av naturturism även i högre utsträckning till regional utveckling
och lokala jobb.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Tre årliga informationskampanjer á 500 000 SEK
En deltidstjänst på 40 procent á 120 000 SEK under tre år
Diverse konsult- och experttjänster under tre år
Modeller för utvärdering och analys
Webbutveckling
Övrigt, resor och viss kontorutrustning

1 500 000
576 000
300 000
180 000
120 000
74 000

Summa

2 750 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

69 tim per månad x 12 mån x 3 år = 2 484 timmar 231,88 kronor per timme inklusive sociala avgifter

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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