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

Cykelfrämjandet
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

4

Framtidens cykelturist

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2017/01

2019/12

2 099 030

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

699 030

Avser bidragsår

2017

Belopp, kr

700 000

Avser bidragsår

2018

Belopp, kr

700 000

Avser bidragsår

2019

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

Lars Strömgren

lars.stromgren@cykelframjandet.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

0736554582

0736554582

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

- Att skapa ny inspiration och möjligheter för cykelturism bland en yngre publik.
- 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.
- Att skapa en naturlig plattform för cykelturism som ökar kännedomen om cykelturismens fördelar och tillgängliggör
attraktiva leder och målpunkter.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet
Bakgrund
Cykelturism i Sverige förknippas ofta med en föråldrad typ av aktivitet: tung packning, långsam cykling, obekväma boenden och blöta dagar i sadeln. Men cykelturism som begrepp omfattar
idag en hel mängd olika typer av aktiviteter, från den traditionella långturen med packning till lätta dagsutflykter på el-cykel (pedelec). För att öka intresset för cykelturism bland den yngre
generationen behöver Cykelfrämjandet göra en insats som förmedlar information om cykelturism bland ungdomar och samtidigt stärka Sveriges profil som en cykelturismdestination.
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 saknas en samlingsplats där svenska ungdomar kan hitta övergripande information om de möjligheter som finns för den som vill semestra på två
hjul.
Besöksnärningen är en av de snabbast växande branscherna i Sverige idag. Cykelturismen i Europa har en omsättning på 44 miljarder Euro. Men Sverige ligger långt efter många
Europeiska länder nere på kontinenten när det kommer till cykelturismerbjudanden. För att skapa en hållbar, miljövänlig, hälsosam och demokratisk besöksnäring bör Sverige satsa mer på
cykelturism och bra utbud av tjänster för cykelturister, särskilt inriktad till den yngre publiken.
Cykelfrämjandet vill främja all sorts cykelturism och ser ett behov av att utveckla nya segment och informera potentiella kundgrupper om hur roligt och hälsosamt en cykelsemester kan vara
oavsett åldern eller fysisk förmåga.

Genomförande
För att lyckas med denna satsning krävs samarbete mellan en mängd olika aktörer. Tanken är att vi ska samla dessa i workshops och kring aktiviteter för att bättre kunna kommunicera och
samordna initiativ för ökad cykelturism. Att sedan förmedla informationen om cykelturism och sprida information kommer att ta många former: båda traditionellt reportage i våra tidning och
bilagor men även genom digitala satsningar på sociala media, podcasts, och andra tjänster.
Det har skrivits en del om cykelturism i Sverige och det finns initiativ som lyckats bra. Dock tror vi att vi initialt behöver samla och inventera den kunskap som finns och göra en ordentlig
förstudie där vi samlar det befintliga utbudet inom cykelturism. Genom att träffa olika aktörer inom området cykelturism kan vi få en bättre överblick över de möjligheter och svagheter som
påverkar cykelturism i dagens Sverige. Utifrån detta arbete vill vi skapa ett nätverk av aktörer för att underlätta framtida samarbeten.
Delmål för projektet:
-Att inspirera ungdomar och andra som inte har provat att cykelsemestra via artiklar, bilagor och sociala medier. Tips och information om olika typer av cykelturism ska hjälpa en yngre
publik att få upp ögonen för och våga prova en cykelsemester för första gången.
-Att skapa och ansvara för ett nationellt nätverk för aktörer inom området cykelturism.
-Att vidareutveckla, Bed&Bike. En plattform som samlar leder, boenden och kommunicerar med intresserade cyklister.
-Att certifiera MTB leder och områden som uppfyller de kvalitetskriterier som IMBA (The International Mountain Bicycling Association) utvecklat.
-Att certifiera landsvägsleder/cykelbanor på ett sätt som liknar ADFCs program i Tyskland.
-Att genom samarbeten och samtal med trafikoperatörer förbättra möjligheten för unga cykelturister, som oftast ej har tillgång till bil, att ta cykeln på buss och tåg.

Tidplan:
2017
Förstudie
Workshops/möten med berörda aktörer
Upprättande av nätverk av intressenter
Framtagande av kommunikationsmaterial särskilt inriktat till ungdomar
Kommunikationsinsatser via digitala kanaler som riktar sig till ungdomar
Undersöka olika typer av internationella certifieringsprogram för att utvärdera och ta fram en svensk variant som kan bidra till att paketera cykelturism och cykelleder på ett sätt som tilltalar
unga
2018
Workshops/möten med berörda aktörer
Kommunikationsinsatser via digitala kanaler som riktar sig till ungdomar
Kontinuerlig förbättring av kommunikationsinsatser via digitala kanaler och sociala medier
Implementering av certifieringsprogram
Uppföljningsmöten/workshops med berörda aktörer
2019
Workshops/möten med berörda aktörer
Kommunikationsinsatser via digitala kanaler som riktar sig till ungdomar
Kontinuerlig förbättring av kommunikationsinsatser via digitala kanaler och sociala medier
Implementering av certifieringsprogram
Summeringsmöten/workshops med berörda aktörer
Slutdokument och redovisning

Förväntade effekter

- En ökning av antalet barn, ungdomar och familjer som väljer att spendera sin semester på
två hjul i Sverige.
- En injektion av inspiration och initiativförmåga 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 skapa ökad möjlighet för fysisk aktivitet och tillgängliggöra kulturellt utbyte och tillgång
till det svenska kulturlandskapet.
-Att Cykelfrämjandet breddar sin verksamhet och lockar nya medlemmar
-Att infrastrukturen för cyklisterna granskas och ges förslag på förbättringar.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Personalkostnader

429 030

Kommunikationsmaterial och tjänster

200 000

Overhead i form av lokal, telefon,
administration, resor

60 000

Revision

10 000

Summa

699 030
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

1362

315

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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