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

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

1

Eurorando

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2014/01

2016/12

4 600 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

Avser bidragsår

750 000

2015

850 000

2016

Belopp, kr

Avser bidragsår

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
Namn

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

Event in Skåne

500 000

Organisation

Belopp, kr

Helsingborg stad

300 000

Organisation

Belopp, kr

23 skånska kommuner

600 000

Organisation

Belopp, kr

Skånska landskap + länsstyrelsen

60 000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Anna Heimersson

anna.heimersson@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-463 22 52

070-345 52 20

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

Skapa en inbjudande mötesplats där vandringsintresserade privatpersoner och
organisationer från olika kulturer och nationaliteter möts genom ett varierat utbud av
aktiviteter och upplevelser präglade av natur, kultur, friluftsliv och gemenskap.
Evenemanget ska ha en tydlig hållbarhetsprofil och bidra till att öka intresset för vandring
och vandringsturism i Sverige. Vi vill också attrahera en yngre målgrupp än vad som
vanligtvis deltar i liknande arrangemang.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Eurorando är ett europeiskt vandringsevenemang som äger rum vart 5:e år någonstans i Europa. Konceptet
ägs av ERA (European Rambler´s association där STF är medlem). I september 2013 blev det klart att STF
kommer att stå som värd för Eurorando 2016, detta efter en ansökningsprocess där även Rumänien deltog.
Evenemanget kommer att äga rum i Skåne den 10-17 september 2016 och målet är 7 000 deltagare från
hela Europa.
Evenemanget ska genomföras enligt ERA´s stadgar och ramverk och präglas av STFs tanke om att stärka
intresset för vandring hos en bredare målgrupp.
Event in Skåne är samarbetspart i projektet tillsammans med 30 kommuner runt om i Skåne . Vi samarbetar
också med Stiftelsen Skånska landskap och skåneleden.
Huvudprojektledaren för projektet finns hos Event in Skåne och STF finns med i projektgruppen med 2
personer och leder olika delprojekt i form av volontärer och sponsring och samarbeten. STF jobbar också
med kommunikation för projektet både internt och externt. En person från STF finns också med i styrgruppen
för projektet.
Evenemangets innehåll ska bygga på ett attraktivt utbud av dagsvandringar geografiskt spridda över Skåne.
Dagsvandringarna ska visa upp Skånes varierande natur- och kulturlandskap. Många av vandringarna
kommer att gå utmed Skåneleden och i olika strövområden och naturreservat. För de deltagare som önskar
ska det finnas möjlighet att mot kostnad ha en guide med sig på vandringen.
Utöver dagsvandringarna ska evenemanget inledas med en gemensam invigninsfest och avslutas med en
gemensam avslutningsfest för samtliga deltagare. Det ska också erbjudas sociala evenemang och
kvällsföreläsningar runt om i Skåne. Aktiviteterna ska ha ett innehåll med tydlig anknytning till Skånes kultur,
natur, friluftsliv och historia och engagera lokala föreningar.
Vanligtvis är det en något äldre målgrupp som attraheras av liknade evenemang. Med rätt marknadsföring
hoppas vi dock även kunna attrahera en yngre målgrupp, ungdomar med stort vandringsintresse.
Evenemanget kommer att öppna upp för bokning under våren 2015 och det är under 2015 det stora
förberedelsejobbet med Eurorando kommer att ske. under 2016 går vi mer in i genomförandefasen.
Från STFs sida skjuter vi in mycket personalkostnad och tid i arrangemanget

Förväntade effekter

- Ett ökat intresse för Sveriges natur och friluftsliv och av att vandra i Sverige, framförallt i
lågland
- Minst 7000 internationella och nationella besökare
- Minst 100 skånska företag och föreningar medverkar på något sätt i evenemanget och
hjälper till att stärka Skåne och Sverige som ett attraktivt land för vandring, natur och
friluftsliv.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Nedan beskrivs budgeten för hela projektet och sedan specifieras det som vi vill ansöka för i år och vad vi avser att söka för nästa år.
Förutom ovan angivna finansiärer kommer vi att ha inkomster i form av deltagaravgifter, partners och sponsorer, bokningar och försäljning
av profilprodukter. Nedan redogörs för kostnader under 2 år:
Projektledare 2 år
1 000 000
Kommunikatör 50% i 2 år
500 000
Hållbarhetsarbetsansvarig (50 % 1 år)
250 000
Genomförandeorganisation (personal)
200 000
Administration (telefon, IT, resor, förbrukningsvaror )
110 000
Volontärer (boende, mat, transport, kläder, utbildning, kick off )
600 000
Säkerhet (tillstånd, försäkring, ordningsvakter, sjukvård)
160 000
Logistik
25 000
Basecamp (inkl invigning och avslutning)
585 000
VIP
60 000
Marknadsföring (annonser, hemsida, översättning, tryck, broschyrer, profil) 1 010 000
Buffert
100 000
Vi söker under 2015 bidrag för kommunikatör på 50 % i 1 år samt hållbarhetsansvarig på 50 % under 1 år med sammanlagt 500 000 kr
och bidrag för marknadsföring med 250 000 kr
För 2016 avser vi att söka bidrag för att bekosta volontärer samt kommuinkatör 50 % i 1 år med sammanlagt 850 000 kr

Summa

4 600 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

2 x 50 % i 12 månader

250 000/tjänst

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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