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

Friluftsfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

2

Gilla Backen - Friluftsliv året runt

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2016/01

2017/03

3 450 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

1 250 000

Avser bidragsår

2014

Belopp, kr

1 250 000

Avser bidragsår

2015

Belopp, kr

945 000

Avser bidragsår

2016

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

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Helena Graffman

helena@friluftsframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

070-7686905

070-7686905

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

Syftet är att skapa mötesplatser i naturen med fokus på målgruppsanpassad verksamhet där vi når många fler, framför allt
unga, året runt med en attraktiv, riktad och välpaketerad verksamhet. Syftet är också att framtidssäkra de cirka 30
hemmabackar, cirka 90 skidskolor och cirka 10 000 skidåkare som idag runt om i landet får tillgång till friluftslivet i
Friluftsfrämjandets regi.
Projektets syfte faller in under Millenniemålet nr 7, FNs barnkonvention artikel 31 samt Regeringens proposition
2009/10:238 Framtidens friluftsliv, nr 4.2, 4.3, 4.6 och 4.10.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Projektet ”Gilla backen - mötesplats året runt” innebär att utveckla, framtidssäkra och skapa bättre förutsättningar för hemmabackarnas drift, organisation
och året-runt-verksamhet för ett brett spektra av friluftsliv riktat till flera åldersgrupper, där unga utgör en mycket viktig grupp.
Under 2014 startades det treåriga projektet ”Like:a backen – året runt”. Sveriges hemmabackar sviktar under tyngden som läggs på ideella axlar och flera
backar läggs ned varje år. Det finns ett stort behov av central utveckling och stöd i form av ”hjälp till självhjälp” för ett område som tidigare har stått på
egna lokala ben. De flesta backarna ligger i stadsnära miljö och utgör ofta människors, framför allt barns, första kontakt till ett aktivt friluftsliv.
Friluftsfrämjandets hemmabackar ger i dagsläget cirka 500 000 människor, och indirekt många fler, möjligheten till ett aktivt friluftsliv kring en
hemmabacke. En analys har gjorts som ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete under 2015. Där har tydliggjorts gemensamma behov kring bl.a.
synlighet i backarna och möjligheter för fler att aktiveras genom bl a längd- och parkskidåkning. Utifrån hemmabackarnas behov genomfördes följande
verksamhet som har levererat över förväntan:
Levererat: Fas 1 – 2014 Stärkt modell för befintlig vinterverksamhet
• Genomfört analys av verksamheten inom Friluftsfrämjandet kopplat till projektets syfte
• Identifierat och etablerat två nationella nätverk för verksamhetsutveckling
• Färdigställt handledning/ABC för att driva vinteranläggning
• Färdigställt handledning/ABC för att driva skidskola
• Utvecklat helhetskoncept för breddad nationell skidskola; alpin, snowboard och park
• Skapat grunden för ny verksamhet genom uppstart utbildningspaket; längdåkning och park samt ökat kännedomen internt och externt om dessa
verksamheter
• Genomfört pilottester kring internmarknadsföring och synlighet i hemmabackar, inklusive nollmätning
• Identifierat behov för webbstöd för att administrera skidskolor
Levererat: Fas 2 – 2015 Mötesplats året runt
Under 2015 har vi byggt vidare utifrån analysen på de pilottester och processer kring nätverk och utveckling för de 30-tal hemmabackar och de 90-tal
skidskolor som Friluftsfrämjandet driver runt om hela Sverige. I nätverken har vi samlat alla hemmabackar och skidskolor. Vi har vidareutvecklat för längdoch parkskidåkning samt arbetar med att skapa en grogrund för att söka projekt för investeringar för utveckling av backarna. Tonvikt har lagts på att skapa
kluster av hemmabackar och skidskolor för att kunna bearbeta dem vidare. Under året har vi arbetat med följande arbetsområden:
• Genomfört längdskidutbildning för ledare med ny målgrupp
• Vidareutvecklat längdkonceptet med ett ”steg 2” inför 2016
• Vidareutvecklat park och Freeskiers för nationell spridning
• Genomfört utbildningar för ledare i konceptet Gilla parken för att locka fler unga ledare samt vidareutveckla målgruppen barn/ung
• Framtagande av digital medieplattform inklusive webb
• Medverkat vid förhandling med myndigheter
• Lett och utvecklat nationella nätverk skidskola och skidanläggning
• Pilotat "året-runt verksamhet" i 3 backar samt paketerat framgångssagor
• Vidareutvecklat ABC-skidanläggning för intern spridning
• Utvärderat pilottester utförda 2014
• Tagit fram stödmaterial för skidskolorna
Fas 3 - 2016 Förstärka etableringen av ”året runt backen ” i hela Sverige
Under 2016 ska vi fortsätta att arbeta med att implementera de verksamheter som projektet tagit fram eller stärkts genom projektet (längd, park, gilla
parken, Freeskiers) samt stärka utrullningen av efterfrågat stödmaterial i anläggningar och skidskolor. Fokus kring nätverken kommer att ligga på fortsatt
etablering för att kunna överföras i ordinarie verksamhet efter projektslut. Arbetet inom nätverken kommer att syfta till att hitta och skapa ekonomi kring
investeringar och underhåll (anläggningar) samt verksamhets- och produktutveckling av skidskolorna som syftar till att förstärka förutsättningarna för
fortsatt drift, både vinter- och sommar.
• Leda nationellt nätverk (nätverksträffar, Nyhetsbrev mm)
• Förstärka Friluftsfrämjandets synlighet i backarna under sommar- och vinterhalvåret
• Intern roadtripp, rådgivning/konsultationer till lokala anläggningar, projektsökningar, stöd i kommunförhandlingar mm
• Fortsatt etablering och utveckling av koncepten längdskidåkning, parkskidåkning, Freeskiers
• Fortsatt utveckling av stöd i utrustning till anläggningar och skidskolor
• Framtagande av handledning/inspirationspaker
• Fortsatt stöd till webbplattformsutveckling för skidskolor och skidanläggningar
• Säkerställa projektets implementering i den ordinarie verksamheten

Förväntade effekter

Projektet syftar till att skapa mer aktiviteter knutet till hemmabackarna för att öka tillgängligheten till friluftsliv för alla, en
mötesplats oberoende av socioekonomi, etnicitet, ålder eller andra skillnader. Effekterna av projektet är brett fördelade mellan
satsningar på långsiktig verksamhetsutveckling, organisationsutveckling och direkta pilottester. Effekterna i projektet blir därför
konkret att:
• Få ut fler barn, ungdomar och vuxna i ett aktivt friluftsliv
• Tillgängliggöra en samlingsplats och bredd för familjens friluftsaktiviteter
• Minskat tapp på antalet skidanläggningar och ev. återuppstartade/nya istället.
• Skapa arbetsnätverk som består efter projektperioden
• Skapa kvalitativa fritidshäng för ungdomar och tillgängligöra friluftslivet utifrån deras villkor och intressen
• Tillgängliggöra egenutveckling för längdskidåkare och parkåkare och säkerställa antalet deltagarplatser i skidskolor
• Fler ledare till nya verksamheter inkl. specifikt fler unga, fler medlemmar till Friluftsfrämjandet inkl. fler ungdomar
• Stärkta relationer med och förbättrat ekonomiskt stöd från kommuner till enskilda anläggningar
• Nya verksamhetskoncept (skogsparkour, skidpark, MTB mm) för hela Friluftsfrämjandet
• En modernisering av Friluftsfrämjandets verksamhet och profil som stödjer vår nya inriktning
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Kostnadskalkyl SEK år 3 (2016)
Personalkostnad projektledare 100%

633 600

Utbildning

41 743

Externa tjänster

50 940

Övriga kostnader

110 000

OH kostnader

108 717

Summa

945 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1 896

334

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”!

VERKSAMHETSBIDRAG (PROJEKT) Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

