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

Cykelfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

3

Bed and Bike

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2015/November

2016/December

904 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

904 000 kr

Belopp, kr

Avser bidragsår

Belopp, kr

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

Trafikverket

300 000 kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Lars Strömgren

lars.stromgren@cykelframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0736554582
PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)
Bed & Bike ska bli den naturliga plattformen för svensk cykelturism. Genom att samla relevant information och data på en lättanvänd hemsida skapas förutsättningen
för en heltäckande och användarvänlig startpunkt för svensk cykelturism. Genom cykelturism kan barn och ungdomar i sällskap med vuxna ges möjlighet till ökad
utevistelse och fysisk aktivitet i naturmiljöer.
Syftet med projektet Bed & Bike:
- Att skapa en naturlig plattform för cykelturism som ökar kännedomen om cykelturismens fördelar och tillgängliggör attraktiva leder och målpunkter.
- Att öka barns och ungdomars utevistelse genom att erbjuda roliga och spännande sommaraktiviteter och besöksmål.
- Att skapa förutsättningar för utbyte mellan olika generationer genom att samla cykelturismerbjudanden som passar både unga och äldre.
- Att stärka det lokala engagemanget för friluftsliv genom att ge entreprenörer inom besöksnäringen en kanal för sina erbjudanden och bidra till en ökad kundbas.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Bakgrund:
Idag finns ett antal halvhjärtade försök till att presentera cykelturism i Sverige. Många regioner har tagit egna initiativ för att samla information
som är relevant för det egna området och olika cykelleder har sina egna webbsidor. Det som saknas är en samlingsplats där såväl svenska
som utländska turister kan hitta övergripande information om de möjligheter som finns för den som vill semestra på två hjul.
Målsättningen med Bed&Bíke är förutom att ge tips om målpunkter och boenden, även visualisera vilka vägar som är attraktiva för cykelturism.
Projektet Bed&Bike är i behov av bidrag för en uppstart och för att få tjänsten att bli användarvänlig och attraktiv. I ett senare skede bedömer vi
att intäkter från de anslutna boendena räcker för att täcka den löpande driften. Cykelfrämjandet, som har det övergripande ansvaret, ansvarar
för driften och vinnlägger sig om att projektet fortlöper framgent. Att Cykelfrämjandet är en ideell aktör gör projektet allmännyttigt och bäddar för
långsiktighet. Förutom att Cykelfrämjandets medlemmar får tillgång till tjänsten, har vi, till skillnad från privata aktörer, möjligheten att aktivera
våra medlemmar för att inventera leder och certifiera boenden.
Bed & Bike ska lyfta svensk cykelturism i allmänhet, genom att få fler människor att cykelsemestra i Sverige. Tjänsten ska bli den naturliga
startpunkten för svensk cykelturism, där utgångspunkten är cykelleder. Användare kommer att kunna hitta boenden, restauranger, sevärdheter
och cykelservice med mera längs dessa sträckor.
Genomförande:
Projektet startas med en workshop som fokuserar på interaktionsdesign där projektgruppen och konsulter från designbyrån Departments
tillsammans arbetar fram den grundläggande designen för portalen. Utifrån den görs en övergripande planering och utvecklingsområden bryts
ner i mindre delar vilka kommer att ligga till grund för våra sprintplaneringsmöten.
Utvecklingsprocessen följer den beprövade agila utvecklingsmetoden, det vill säga att arbetet delas upp i 4- veckorsperioder, som kallas för
sprintar. Varje sprint börjar med ett planeringsmöte där det bestäms vilka delfunktioner som kommer att utvecklas under sprinten, vilka
aktiviteter som krävs och vilka teammedlemmar som kommer att utföra dessa aktiviteter. Vid slutet av varje sprint finns det då nya färdiga
funktioner som kan testas och utvärderas av testpanelen som består av volontärer och tillfrågade medlemmar. Detta gör att vi på ett mycket
effektivt sätt kan ta fram en webbplattform som bäst bemöter målgruppens krav och intressen.
För att skapa en webbsida som förmedlar upplevelsen av cykelsverige och för att inspirera besökarna till att åka ut i landet tror vi att det
kommer krävas högkvalitativt bildmaterial och beskrivande texter. En nyckelaktivitet är därför att ta fram redaktionella texter och bildmaterial
kring ett antal leder. Över tid kommer fler och fler leder presenteras med ett mer omfattande innehåll, där de första lederna kan fungera som
referens.
Extra fokus kommer ligga på de sträckor som är speciellt utvecklade, så som Kattegattleden, Sjuhäradsrundan, Ölandsleden, Sydostleden osv.
Innehållet på sidan kommer att hanteras av en redaktör, vars uppgift blir att säkerställa hög kvalitet och kommunicera med projektgrupperna för
landets cykelleder.
Bed & Bike kommer att stå i centrum för en nationell kampanj från Cykelfrämjandet. Våra lokala kretsar kommer att förses med
kampanjmaterial som de kan sprida, till exempel små flyers som kan fästas på cykeln. Mer utförligt material kommer att spridas till lokala
turistbyråer.
Webbtjänster utvecklas ständigt och då teknikutveckling går fort finns alltid risken att de efter några år inte längre är relevanta. Vi ser att Bed &
Bike har hög potential att bli ett lyckat projekt då vi identifierat två huvudstyrkor. För det första är Cykelfrämjandet en ideell organisation som
finns i hela landet och har ett starkt internationellt nätverk. Till skillnad från regionala och kommersiella initiativ på cykelområdet kan vi i detta
projekt samverka med alla aktörer som har intresse av cykelturism. För det andra kommer vi, tillsammans med webbutvecklarna Department,
bygga ett system som använder öppen och användargenererad data. Detta gör att insamlingen, bearbetningen och visualiseringen av data kan
systematiseras och att utvecklings- och uppdateringsarbetet kan följa den senaste tekniska utvecklingen.
Bed & Bike ska vara en sida där alla som vill cykla i Sverige ska hitta något som passar dem. Både för svenska och utländska turister. De
målgrupper vi vill fokusera lite extra på är barnfamiljer, äventyrslystna och aktiva äldre.
Tidplanen bör innehålla tidläggning av de viktigaste aktiviteterna.
- Projektet startas under november 2015 med framtagande av interaktionsdesign och en workshop.
- Den tekniska utvecklingsprocessen, dialogen med lokala turistbyrån och framtagande av bild- och
textmaterial sker under hösten 2015 och våren 2016.
- En första version av webbsidan är planerad till mars, med ytterligare uppdateringar fram till september 2016

Förväntade effekter

- En ökning av antalet barn, ungdomar och vuxna som väljer att spendera en semester på
två hjul i Sverige.
- En impuls för den regionala turismen, främst i mindre samhällen längs med lederna.
- Ökat intresse från entreprenörer i närheten av cykelleder att investera i cykelvänliga
faciliteter och ordna aktiviteter för cykelturister.
- Ökad kännedom om vilka cykelturistleder som finns och vilken kvalitet de har.
- Att genom Bed&Bike öka möjligheterna för fysisk aktivitet och tillgängliggöra kulturellt
utbyte och tillgång till det svenska kulturlandskapet.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Teknisk utveckling av tjänsten
Redaktionellt arbete
Operationell drift
Marknadsföring

Belopp, kr

400 000 kr
210 000 kr
130 000 kr
85 000 kr

Overhead i form av lokal, telefon,
administration, resor

60 000 kr

Övriga kostnader
Revision

9 000 kr
10 000 kr

Summa

904 000 kr
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

2000 h

300 kr/h

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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