
Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

1 (3)

Verksamhetsbidrag (projekt)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

PROJEKT

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Namn

Projektnr

Projektstart (år/mån)

Organisation

Organisation

Organisation

Organisation

Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår Belopp, kr Avser bidragsår

Namn

Telefon (dagtid)

Projektets totala budget (kr)

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Belopp, kr

Projektnamn

Projektslut (år/mån)

E-postadress

Mobiltelefon

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

Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

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

initiator:fredrik@reklamologi.se;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:5e75edd8cea449f299625e6d7c90657c



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter

2 (3)

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



BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Summa

3 (3)
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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.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten ”Sammanställning”!

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader Belopp, kr


	Namn: Cykelfrämjandet
	Projektnr: 5
	Projektnamn: Jakten på cykelskatten - mobilapplikation
	Projektstart årmån: 2016/Januari
	Projektslut årmån: 2018/December
	Projektets totala budget kr: 1 504 375 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 806 250 kr          2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 680 000 kr           2017
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 690 000 kr          2018
	Namn_2: 
	Organisation: 
	Belopp kr: 
	Organisation_2: 
	Belopp kr_2: 
	Organisation_3: 
	Belopp kr_3: 
	Organisation_4: 
	Belopp kr_4: 
	Namn_3: Lars Strömgren
	Telefon dagtid: 0736554582
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Cykelfrämjandet vill verka för ökad cykling bland alla generationer och samhällsgrupper. En oroande trend är att färre unga använder cykeln för sina resor till skola och fritidsaktiviteter. Detta påverkar också ungdomars möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse. En orsak till detta kan vara att allt fler ungdomar tillbringar tid framför datorn och med andra digitala spelplattformar. Genom att omfamna den nya tekniken och integrera den med fysisk aktivitet och cykling vill vi nå en yngre publik. Syftet med projektet Jakten på cykelskatten är: - Att utveckla en mobilapplikation för barn och ungdomar för att öka intresset för cykling och friluftsliv.- Att med hjälp av appen möjliggöra för barn och ungdomar att skapa pedagogiska cykelaktiviteter, lekar och tävlingar.- Att genom appen bidra till glädje för både barn, ungdomar och deras föräldrar och på detta vis skapa bryggor mellan olika generationer.- Att uppmuntra barn och ungdomar att upptäcka cykeln för att bidra till en livslång cykelglädje där cykeln blir en naturlig del av friluftsliv, naturkontakt och fysisk aktivitet.
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundBarns och unga vuxnas cyklande har minskat med över 40 procent sedan 1995. Det visar sig också genom att skolresorna på cykel blivit 48 procent färre. Det kan finnas anledning att begrunda detta ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom resvanor grundläggs tidigt. Samtidigt blir det allt vanligare att unga använder mobil och ju yngre man är desto nyare och mer avancerad mobil har man i regel. Idag är det 90 procent av befolkningen i åldern 12–45 år som använder en smartmobil åtminstone ibland och tre av fyra använder den dagligen. Spridningen har också gått ner i åldrarna bland skolbarnen och denna utveckling sker väldigt snabbt. Idag finns också olika hälso- och träningsappar och små apparater som kan mäta och registrera på internet vad man gör, till exempel puls, steg eller hur långt man sprungit. Nästan var tredje (29%) internetanvändare har skaffat sig något sådant. De unga kvinnorna är flitigast att använda hälso- och träningsappar, långt mer än unga män. Hälften av de unga kvinnorna i åldern 16–35 år har en sådan app. “Gamification” är en trend som tar sig uttryck inom många samhällsområden. Genom att se olika situationer som ett spel eller en tävling kan vardagens aktiviteter och bestyr upplevas som roligare och utmanande. Det finns till exempel spel som går ut på att spara energi, promenera mer eller lära sig ett språk. Genom att göra spel av vardagliga aktiviteter skapar man motivation att bidra till samhällsförbättring. Tävlingar och spel kan också bidra till samvaro och lagkänsla. Det kan göra att individuella handlingar blir sociala vilket skapar kontakt och kommunikation mellan olika sociala grupper, generationer, kön. Appar som Strava och Runkeeper har lyckats locka motionscyklister till nya utmaningar, vägar och spår. Motionscyklandet är en trend i samhället som inneburit att helt nya grupper upptäckt cykelns fördelar.Syftet med denna mobilapplikation är att göra samma sak för en yngre publik. Med ett roligt och användarvänligt gränssnitt uppmuntras barn och ungdomar att till exempel samla på figurer för antalet kilometrar de cyklat, specifika platser de besökt eller andra roliga uppgifter. Appen kommer att vara gratis att ladda ner, reklamfri och trygg för både föräldrar och barn. Den kommer att använda mobilens GPS för att plotta rundan och möjliggöra utplacerandet av mål och utmaningar som användaren ska hitta eller besöka. Vår tanke är att appen ska kunna kombineras med andra karttjänster för att kunna tipsa barnen och föräldrarna om roliga och trygga cykelrundor. Cykelfrämjandet har som ändamål att arbeta för en ökande användning av cykeln. Cykelfrämjandet vill därför genomföra detta projekt för att bidra till ett aktivt friluftsliv bland barn och ungdomar. Att satsa på att i tidig ålder presentera cykeln som ett hälsofrämjande, miljövänligt och roligt transportmedel ligger väl i linje med våra ändamål. Utöver en ökad användning av cykeln är ytterligare mål att främja friluftsliv och motion i ung ålder.GenomförandeAppen kommer att utvecklas i samarbete med en spelutvecklare med stor erfarenhet av programmering för att ge ett enkelt, användarvänligt och tilltalande gränssnitt. Spelmekaniken kommer särskilt att utvecklas för att försäkra barnens intresse. Den kommer att byggas för att vara tillgänglig för både iPhone och Androidtelefoner. Tillsammans med spelutvecklaren kommer vi initialt att skapa en betaverion där appens funktioner ska testas ordentligt för att kunna erbjuda en stabil, rolig, och genomtänkt upplevelse för barn, ungdomar och föräldrar. När appen är färdig kommer vi att lansera den med en informationskampanj för att skapa uppmärksamhet kring den och sprida användandet bland barn, ungdomar och pedagoger. Vi kommer även att använda oss av sociala media för att få spridning av appen och vår målsättning är att den kommer att finnas tillgänglig och ha ett stort användande sommaren 2017. Jakten på cykelskatten kommer också kunna vara ett pedagogiskt hjälpmedel inom ramen för projektet Vi rullar fritt. Det är viktigt att poängtera, till skillnad från appar som till exempel Strava, att denna app inte har som mål att uppmuntra barn till att cykla snabbare utan snarare att uppleva nya saker och lära sig att använda cykeln som ett redskap för äventyr. Genom regelbundna uppdateringar och nya utmaningar kommer vi försäkra oss om att appen känns modern och attraktiv under hela projektets livstid. Något vi särkilt lägger vikt vid när det gäller barn och cykling är trafiksäkerhet varför vi kommer att prioritera roliga, hälsosamma och trygga aktiviteter i appen.Tidsplanår 11 jan - 30 junihitta lämpliga samarbetspartnersutveckla spel konceptet1 juli-31 decemberorogrammera en första prototyp.beta-testningår 21 jan - 30 marsbeta-testningbugg-fixningfinslipning1 aprillanseringvår/sommarmarknadsföring1 sept- 31 decutvärdera appens funktionalitet utifrån synpunkter från användareuppdateringår 3marknadsföringuppdateringreflektionsmöte, summering, slutrapport 
	Förväntade effekter: - Jakten på cykelskatten kommer att uppmuntra barn och ungdomar att tillsammans med vuxna utforska sin närmiljö, närliggande naturmiljö och bidra till ökad fysisk aktivitet. - Barnen kommer genom appen kunna dela med sig av naturuppleveler och sprida glädjen av cykling till sina kompisar, föräldrar och skol- och fritidspedagoger. - Appen kommer kunna användas som ett hjälpmedel för utomhuspedagogik av lärare och fritidspedagoger i samband med friluftsdagar och andra utomhusaktiviteter.- Genom att kombinera utevistelse, naturkontakt och fysiskt aktivitet med modern teknik förknippas cykling med något som barnen är bekanta med. Spel- och tävlingsmomenten i appen kommer också uppmuntra till ett fortsatt engagemang och cykelintresse in i vuxenlivet.- Genom de erfarenheter som barnen och ungdomarna får av cykling tack vare appen kommer de bli bekanta med trafikmiljön på ett pedagogiskt sätt vilket gör dem bättre rustade och tryggare i trafiken.- Mobilapplikationen Jakten på cykelskatten sprider kunskap om Cykelfrämjandet och attraherar en yngre målgrupp tillsammans med sina föräldrar att tycka om att cykla och engagera sig i föreningen.  
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: Projektledning   750 tim/år                                        236 250 krSpelutveckling och konceptskisser                           200 000 krKodning och teknisk utveckling                                300 000 krOverhead i form av lokal, telefon, administration, resor                                                   60 000 krRevision                                                                      10 000 kr
	Summa: 806 250 kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 750 h
	àpris: 315 kr/h
	Epostadress: lars.stromgren@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 0736554582


