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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)

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
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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.

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



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Summa

3 (3)

Beräknat antal arbetstimmar à-pris
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a.
nu

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: Svenska Kanotförbundet
	Projektnr: 3
	Projektnamn: Utveckla Kanotguiden
	Projektstart årmån: 2016/Januari
	Projektslut årmån:  2018/December
	Projektets totala budget kr: 303 000 kr
	Belopp kr Avser bidragsår: 50.000 kr           2017 
	Belopp kr Avser bidragsår_2: 50.000 Kr             2018
	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: Anders Danielsson
	Telefon dagtid: 0155 20 90 86
	Syfte med hela projektet sammanfattning: Att tillgängliggöra friluftslivet genom att synliggöra möjligheterna till paddling
	Beskrivning av hela projektet och genomförandet: Projektet går ut på att samla det mesta av Sveriges paddling på ett ställe. Kanotguiden är en hemsida som idag samlar 550 kanotleder över hela Sverige. Här finns även alla Godkända Kanotcentraler liksom många av Sveriges kanotklubbar. www.kanotguiden.com är en viktig källa för information för alla som vill paddla, särskilt för de som själva saknar kännedom om alla möjligheter. Det är även en kanal för att nå utländska turister med information om paddling, säkerhet och allemansrätten.Under 2016 har det hänt mycket med Kanotguiden: registrerade leder har växt igen och nya leder har skapats som inte finns registrerade. Vi ha uppdaterat plattformen för att möta dagens förväntningar. Projektet har till stor del löpt planenligt, i vissa delar har vi överträffat förväntningarna men i delen avtal med kommunerna har vi inte nått målet fullt ut men med en bättre produkt underlättas samarbetet med kommunerna.Genomfört 2016a) Uppdatering av för ökad begriplighet och göra den mer attraktiv är klart. b) Arbetet med att få med Sveriges kommuner i kanotguiden har påbörjats men dragit ut på tiden då programmeringen av sidan dragit ut på tiden, vi vill gå ut när den nya sidan blev klar. Kontakter tagna med flera kommuner, överenskommelse med en är helt klar. b) Arbete med att föra in data från ”Forsguiden”, en nedlagd hemsida med Sveriges forsar för forspaddling, in i kanotguiden - pågår.c) Bygga en app för kanotguiden för att ytterligare öka tillgängligheten och användbarheten, klar i november 2016.d) Att översätta kanotguiden till engelska, så att utländska turister kan ta del av informationen - genomfört.f) Försäljning av annonsplatser genom kontakt med friluftsföretag och föreningar - påbörjat, ej färdigt.Genomförande 2017 och 2018Arbete med att få med ytterligare kommuner med målsättningen 20 nya för 2017 och ytterligare 30 för 2018. 
	Förväntade effekter: En spridning av www.kanotguiden.com i 70 kommuners fritidsutbud.En sida som är uppdaterad, lättillgänglig och attraktiv för besökare, där steget från besök på sidan till besök i naturen är ett kort steg.En lösning där den fortsatta förvaltningen finansieras genom annonsintäkter.
	Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och overheadkostnader Belopp kr: 2017Arbete med kommuner, 160 timmar:                                                                50.000 kr2018Arbete med kommuner, 160 timmar:                                                                50.000 kr
	Summa:  50.000 Kr
	Beräknat antal arbetstimmar:  160 timmar
	àpris:  312,50 Kr
	Epostadress: gs@kanot.com
	Mobiltelefon: 070 667 57 04


