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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)
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Belopp, kr
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Namn

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Beviljade anslag för år ett är ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.
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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
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Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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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: 6
	Projektnamn: Cykelfestival
	Projektstart årmån: 2016/Januari
	Projektslut årmån: 2016/September
	Projektets totala budget kr: 715 000
	Belopp kr Avser bidragsår: 715 000 kr          2016
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 
	Belopp kr Avser bidragsår_3: 
	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: För att uppmuntra fler att använda cykeln som en del av sitt friluftsliv krävs en cykelkultur som genomsyrar hela samhället och överbryggar generationsgränser och andra kulturella barriärer.Syftet med projektet cykelfestival är:- Att skapa aktiviteter som uppmuntrar barn och ungdomar att upptäcka cykeln och se den som en del av sin vardag och fritid. - Att skapa ett forum där cyklister från alla åldrar och bakgrund, politiker och trafikplanerare kan mötas och dela med sig av erfarenheter som stärker fysisk aktivitet och ökat friluftsliv. - Att genom festivalen skapa tillfälle där cykeln uppmärksammas och genom filmvisningar, evenemang och aktiviteter skapa kännedom om Cykelfrämjandet och Svenskt Friluftslivs övriga verksamhet.- Att festivalen blir ett årligt återkommande evenemang som kompetterar Cykelfrämjandets övriga verksamhet som Vi rullar fritt och cykelkurser för vuxna för att uppmuntra till fortsatt fysiskt aktivitet, mångfald, integration och naturkontakt.  
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: BakgrundAlla kulturer har sina festivaler där man samlar och delar erfarenheter och idéer. Genom att arrangera en cykelfestival vill vi samla cykelintresserade människor från alla olika åldrar och samhällsgrupper för att upptäcka cykeln och dela med sig av sin kunskap om cykeln och cykelkultur. Det finns många lyckade exempel på cykelfestivaler från till exempel USA där städer som Portland (Pedalpalooza) uppmärksammat och uppmuntrat fler att välja cykeln. En liknande festival har arrangerats i Göteborg under de senaste fem åren, med ett program bestående av aktiviteter som attraherar olika slags cyklister. I början av cykelsäsongen i maj 2016 kommer Stockholm att gästas av cykelengagerade och cykelexperter från hela Europa. European Cyclists' Federation har beslutat att förlägga sin årliga kongress till Stockholm och omkring 90 olika europeiska cykelorganisationer förväntas närvara. I samband med detta arrangemang vill vi involvera Stockholms cyklister och erbjuda dags- och kvällsaktiviteter för alla åldrar under en hel vecka. Vi tror att cykelfestivalen kan vara ett bra tillfälle att uppmärksamma det internationella besöket och bygga broar mellan svenska och utländska cyklister och cykelentusiaster.GenomförandeCykelfestivalen kommer att äga rum i slutet av maj och ett första steg är att identifiera en bra lokal som kan fungera som samlingspunkt under festivalen och en naturlig utgångspunkt för de olika aktiviteterna. Det bör vara en lokal som möjliggör aktiviteter både inomhus och utomhus där vi med banderoller och trycksaker kan göra reklam för cykelfestivalen både före, under och efter själva genomförandet. I lokalen vill vi ha en utställning med roliga cyklar som kommer att vara öppen hela veckan. Vi vill skapa kvällsaktiviteter för ungdomar och föreläsningar och filmvisningar som inspirerar och skapar utbyten av kunskap och erfarenheter kring cykeln och cykelkultur. Mycket av diskussionen som förs om cykling och friluftsliv sker idag på nätet eller i mindre forum eller grupper. Genom att skapa en cykelfestival vill vi samla dessa grupper och möjliggöra för dem att träffas i verkligheten och sprida entusiasm. Dessutom kan vi även genom festivalen väcka intresse för cykling hos en bredare publik. Efter en första förstudie och inventering av lämpliga aktörer planerar vi mer i detalj vilka aktiviteter som ska genomföras, vilka gäster som ska bjudas in och vilka andra festivalpunkter som kan inkluderas i programmet. För att locka en stor publik tror vi att det är bra att bjuda in både svenska och internationella gäster. För att veta vilka dessa är behöver vi göra en genomgång som identifierar vilka som skulle vara lämpliga. Vi tror att det finns många cykelrelaterade aktiviteter och organisationer som skulle vara intresserade av att samverka kring festivalen. Några av dessa tänkbara är Tweed Run, ett GP-lopp, cykelpolo-lag etc. Vi vill också visa filmer som antingen kan visas i samarbete med en biograf, till exempel Folkets bio, eller visas på storbild i en park. För att detta ska vara möjligt behöver vi undersöka vilka filmer som skulle kunna vara intressanta och vilka rättigheter som krävs för att kunna visa dessa. De filmer vi vill visa och de gästföreläsare som vi vill bjuda in bör ha en spridning vad gäller innehåll, bakgrund och teman för att locka en så bred publik som möjligt. Det är viktigt att festivalen belyser en mångfald av cykelrelaterade kulturella uttryck och vänder sig till en publik av barn, ungdomar och vuxna med alla typer av bakgrund.Tidsplan1 jan-29 febhitta och boka lokalsöka samarbetspartnerskontakta föredragsledare/deltagaresöka tillståndplanera marknadsföring1 mars-30 aprilgenomföra marknadsföringträffa samarbetspartners regelbundetutställningsplaneringplanera programmet i detaljmajdetaljarbetegenomförandejuni-septemberuppsummeringutvärderingslutrapportering
	Förväntade effekter: - Cykelfestivalen kommer att påverka Stockholms och hela Sveriges cykelkultur då det blir ett forum där cykelplanerare och entusiaster av olika slag kan samarbeta och skapa bättre förutsättningar för svensk cykling.- Cykelentusiaster, inklusive barn och ungdomar, kommer att bli intresserade av att prova nya cykelaktiviteter och dela med sig av sina erfarenheter till andra.- Cykelfestivalen kommer att bli ett tillfälle där cyklister från olika samhällsgrupper, generationer och kön kan komma samman och inspireras till fysisk aktivitet och naturkontakt på ett nytt sätt. - Cykelfestivalen kommer att bli ett årligt återkommande evenemang som utvecklar och stärker cykelkultur och cykeln som redskap för fysisk aktivitet.- Med hjälp av Cykelfestivalen kommer Cykelfrämjandet att få möjlighet att visa upp sin verksamhet och stärka sin roll som samhällsengagerad och samhällsnyttig förening. Målsättningen är att festivalen ska skapa nya kontaktnät mellan föreningsaktiva samt stärka Cykelfrämjandets medlems- och supporterbas. 
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: BudgetProjektledning   1000 tim                               315 000 krLokalhyra                                                       100 000 krArvode, licenser etc.                                        50 000 krUtställningsmaterial                                         20 000 krPublikationer/materialproduktion                     50 000 krMarknadsföring                                              100 000 krOverhead i form av lokal,                                60 000 krtelefon, administration, resorUtvärdering                                                     10 000 krRevision                                                         10 000 krSumma                                                        715 000 kr
	Summa: 715 000kr
	Beräknat antal arbetstimmar: 1000 h
	àpris: 315 kr/h
	Epostadress: lars.stromgren@cykelframjandet.se
	Mobiltelefon: 0736554582


