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Svenskt Friluftsliv

Verksamhetsbidrag (proj ekt)
Ansdkan om statsbidrag till friluftsorg anisattoner (fi),rordning zoto: zooS)

Svenska Cykelsanskapet(SCS)

lnventering och kvalitetsbedomningar inom turism och fritid
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Beuiljade onslag Jdt h ett dr ingen garunti fjr for6att beuiljade onslag Jiir kommande Ar.

08-7516204

i nfo@svenska-cykelsal lska pet.se

070-5368795(sa‖an pasiagen)

t\il/ttocyktandet litl €rdags har sedan en tid kommit i ropet p g a fordonets goda mili6effekteri framst inom Gtort: Detta gailer aven t6r
omradet fritid och rekeation, dar projekt av alla slag nu poppar upp regelbundet. Menga av dessa marknadsfiirs dven som ren
rp.llqm! dv9 er/€n!99!!? pf:lgf j6rbi9A9 

T,e.g- lyittad.
Fdr att allmenheten skall veta vad som finns afl valja mellan oih watiit!n pA detta utUud. miste detta presenteras pA ei nagortunda

enkelt och lettfattligt satt. Annars dr risken uppenbar att man hamnar fel och knappast valjer cykeln som kommunikationsmedel vid
r}ada tillfallg. SCS vill 6kapa €n ak u€ll Eamrnan6tSllning av vad 6om ou tinoi att velia mellan inom Svedge pA dotta ornrade. Denna
insats bdr ske med rimligt Alerkommande intervall och vi har genomfort detta a.bete vid tva tidigare tillfelGn.
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Arbetet omfattar :

―― Attinventera och informera om det stora utbudet pa omrぅ det.

― Att bedOma de ollka prolekten ur ett antal kvaltetsaspekter
‐・ At om malgtfa vissa aktё Fer att hola sin ambllonsniva:

sCS har genomfё rt dessa inventeringar vid tva tldigare l!“ a‖ en i=2002 med st6d fran
Naringsdepartementet och 2006 med stё d fran Naturvardsverkets Friluftsrad Resultatet av
d61ξ 6hare arbet61 lhh`o「 6ξさhtё rat la Var h6品もidbluWも lё hさ ka‐cyk61da‖

`kb161も

6)Dёt

ar nu mycket hOg tid fOr en nyinsats

Eftersom brandringar pa omradet numera ar sa snabba och talrika,har vi bedё mt att ett

interva‖ pa ca fyra ar kan vaFa 15mp‖ gt me‖ an insatserna=Nu har snan et decOnnium
passerat,vilket 96r uppgiften an mer angelbgen SCs har under na9ot ar haftfriheten att

anvanda vart sFLanslag br detta praekt Men eftersom underskotteti var budget br
ledunderha‖ et varit sa stort,valde vi attiforsta hand fy‖ a detta hal ∨i uppSkattar dock
maliohё tё百●■kunha vaり di

De landsomfattande och regionala cykelturistlederna i Sverige.
De lokala cykelturistlederna i Sverige.

- Befintliga cykelkartor over svenska tdtorter.
- Befintliga cykelkartor for turism och fritid i Sverige.

・= Beint‖ ga tu‖ orslag for cykeiturister i sverigei
―― Beintliga cykelturistpaket pa den svenska marknaden

Vi tlinkte dven fdrsdka gdra e1 bedomning av yilka projekt som lempar sig extra v6l f6r
vissa m6lgrupper -- som invandrare, barnfamiljer etc. Vilket efterfr6gats.

En komplett forteckning 6ver vad som finns att vdilja mellan och dess kvalitet.
Fler ndjda utdvare och fdrre missnojda-
Fler utleindska besdkare (om vi lyckas oversatta hela / delar av materialet).
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 Kans‖ kostnader 20000.=

- Trycksaker 15000-
‐‐ Data」 anster                                                      5010001‐

Antalideella mmmar==ca 100

ca 4OO I 100 (kansli / ideella) ca 500.- resp ',l00.-

Ifail ni ansiiker om bidrag fiir flera proje}:t mfute ni f,{la i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en glng fiir varje projekt.
Giir sl hiir:
1. Nar ni tlh i fiirsta blanketten sparar ni den med ett unikt filnamn pA er h&rddisk
2. Bijrja sedaB om och full i de uya uppgifterna ftir resta projekt och diip sedan den blanketten till ett unikt filnamn

pi er Mrddisk.
3. Fortsdtt sedan enligt punkt r och z tills ni fytlt i och sparat blanketter fiir de projekt ni stiker bidrag ftir.
oBS! Gliim iute att undertecloa och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanstiillning"!
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