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paddelvatten vitro「 att samarbete med kommuneinas fritidsnammnder sku‖ e kunna genOrera att n。「lamp iga kanotvatten
bi「 kanda i sto「 re kretsar
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Bもknlning av hela prOJektet∝ h genomforandet
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Vi kommer att kontakta ett antal kommuner och lansstyrelser be「 oende pa de resurser vi kan frigora Vi komme「 att bOrla l

de kommuner/lan dar vi vet atl det nnns manga kanOtister Det slut‖ ga malet ar att vi ska ha haft kontakt med landets a‖ a
290 kommuner,211う ISStyrelser 6ёh 6kalaしthソrare

Vi har en bra grund ivar Kanotgulde men den kan utvecklaslned ne「 leder Och med ner och mer grundiaggande
informalon Vi har genom et samarbetsprolekt med RC(Rek″ tenngsgruppen― som moter nyskadade)tagn fram mate百 a
for utb‖ dning ga‖ ande paddling fOr personer med funkt onshinder ノヽi ser det som en naturlig fOrtsattnittg att battre beskriva
de leder vi har sa att detframga「 om detinns anpassninga「 som gOr att aven personer med roreisehinder pa ett enkelt satt
kan paddla lederna.V Iket stod som inns att● exempelvis ifo「 m av anpaSSad utrustning osv

Teknikutveck‖ ngen pa datas dan garfOrt Och ska vifoua med kravs kOn,nued ga uppdatenngar Tyvarr ar de kOstsamma

och svara att klara for en o「 ganisation som Svenska Kanotforbundet som har smtt reSbrserinOm fr‖ むftζ i vsdelen

Vi v‖ l kunna koppla bilderfran kanot edema l‖ Kanotguiden Vi vill skapa appar

Kostnader for att ex programmera in leder kraver prOffesione‖ extern kOmpetens

Vi bedomer det realistiskt att ne alla kommuner &lansstyrelser och kunna ha en daalog med dem under en treArsperiod.

F6,antade ereter

Att fler hittar kanotvatten i d€n miljo de vill paddla i och darmed Oka antalet m3nniskor som vistas i natur6n.
Att vi genom att fortydliga forutsattningarna vid paddling pa eft visst vatten underletar fdr alla att hitta ett vatten dar det finns
anpassningar som gdr det mOjligt for dem med sdrkilda behov att paddla dem.
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kostnad for arvode projektpersonal 175 000kr, resor underlag mm 75 000kr externa kostnader framst programmering '150

000k「

Vi behOve「 ha en pro10К ledare ansta‖ d pa deL d fOr att hana ihop prolektet

/ヽ1 har samarbete med foretag ga‖ ande de nuvarande uppdatettngarna NO「 vi garin i prolektet behover vi upphamdla

筍anster sa a〔 vittr bra avta med f6「 etao SOm kan p「 ogrammettng och den nya tekn ska utveckingen
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700 timmar avlonat ca 250kr inklusive skatter/avgifter
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] r. Ner ni follt i ftirsta blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn pA er hirddisk. i

i z. Biirja.sedan. om och $ll i de nya uppgiftema fiir nesta projeld och diip sedan den blanketten till ett unikt filnamn
i pE er hirddisk.

l3.Fortsiittsedanenliglpunktloch2tillsni fr1lt ioch sparat blanketter Iiir de projekt ni siiker bidrag ftir. ]ll
IOBS! Gl6m inteafi [ndcrteckne (rh posl,a ett pappenioriginal aI blanketten "Sammanstellning-! 
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