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

Svenska Turistföreningen
PROJEKT
Projektnr

Projektnamn

4

"Vandring för alla"

Projektstart (år/mån)

Projektslut (år/mån)

Projektets totala budget (kr)

2017/04

2019/12

1 765 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

515 000

Avser bidragsår

2017

Belopp, kr

500 000

Avser bidragsår

2018

Belopp, kr

500 000

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

Egen finansiering i projektet från STF

250 000

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn

E-postadress

Niclas Psarris

niclas.psarris@stfturist.se

Telefon (dagtid)

Mobiltelefon

08-463 21 14

070-283 21 14

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

Vi ser en ökad trend att intresset för vandring i Sverige ökar, även bland unga. Därför vill vi
genom lokala vandringsevenemang på utvalda platser runt om i Sverige fånga upp intresset
och dessutom få fler att upptäcka tjusningen och enkelheten kring vandring. Vi har som mål
att få fler i yngre åldrar (ungdomar och unga vuxna) att börja vandra i sitt närområde. Vår
tes är att vandring är ett enkelt sätt att komma ut i naturen då det inte kräver någon särskild
utrustning eller förkunskap.
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Beskrivning av hela projektet och genomförandet

STF har för avsikt att i projektform fokusera på att nå ut med vandring till nya grupper. Att vandring skapar goda
effekter på många plan är inget nytt. Inte minst främjar det folkhälsan och miljön, men är också av stor betydelse
för att möta nya människor och upptäcka friluftslivet i sin närmiljö. Vandring är sympatiskt, inkluderande och
samhällsangeläget på många vis! Vi har just stått värd för ett av Europas största vandringsevenemang Eurorando 2016. Över 3000 vandrare fick uppleva ett 80-tal specialframtagna leder i Skåne. Initiativet togs emot
enormt väl av deltagarna, lokalbor, media och kommunerna. Med lärdomar från Eurorando ser vi intresset och
behov av att skapa mindre lokala evenemang, riktat mot främst unga och unga vuxna. Allt i syfte att få fler
åldersgrupper, människor med olika bakgrund och icke invigda människor att upptäcka enkelheten och
tjusningen med vandring. Vår tes är att vandring är första steget in till ett rikare friluftsliv!
Idén är enkel. Vi vill starta lokala vandringsevenemang i samarbete med utvalda kommuner, organisationer och
ideellt aktiva. Vi vill erbjuda evenemang för allmänheten där kunniga, yngre och moderna vandrare guidar
mindre grupper på en vandring i närområdet. Det kan röra sig om en eftermiddagsvandring, helgvandring eller
en vandringsfestival med inslag av musik och underhållning.
STFs kansli ska verka som stöttande organ med avsikten att arbeta fram ramverket, ta fram digitala verktyg för
att administrera vandringar och ta emot anmälningar, styrningen och stöttning kring marknadsföringen. Och inte
minst arbeta med att hitta rätt entusiaster och volontärer för att starta eventen.
Tanken är att starta i liten skala i en utvald kommun, där vi ser ett samarbete med destinationsutvecklare,
friluftsansvariga och andra lokala friluftsorganisationer, för att sedan skala upp konceptet och erbjuda detta i
flera kommuner runt om i landet.
Första året avser vi att arbeta med en enklare förstudie, ta fram digitala och fysiska verktyg för att underlätta
administration kring anmälningar och marknadsföringen. En stor del kommer även vara att sälja in idén till utvald
kommun samt hitta rätt volontärer, samarbeten med organisationer etc. som ska vara delaktiga i att driva
vandringskonceptet.
Redan år ett, på hösten, avser vi att genomföra ett första vandringsevenemang som pilot.
Under år två är målsättningen att vi har lärt oss så pass mycket att vi kan implementera konceptet i flera
kommuner och platser. Målet är då att genomföra 3-5 lokala vandringsevenemang och en vandringsfestival med
inslag av underhållning.
Under år tre ska konceptet kunna implementeras i minst 5 kommuner och vara så pass färdigt att det ses som
återkommande inslag i STFs arbete att få fler att förstå tjusningen och enkelheten kring vandring. Målsättningen
är att evenemanget inte ska ha deltagaravgifter. Det skall främst finansieras av samarbetspartners, intäkter från
mat, dryck och ev. uthyrning av kläder.
Bidrag från Svenskt Friluftsliv skulle vara avgörande för att få detta att bli verklighet.

Förväntade effekter

År 1
En möjlighet för människor att engagera sig i vandring på ett modernt sätt
Genomföra ett dagsvandringsevenemang med cirka 300 deltagare.
70% av deltagarna ska vara ungdomar eller unga vuxna.
90% ska aldrig ha vandrat tidigare
År 2 & 3
Fler än 5 kommuner/orter ska minst två gånger per år genomfört vandringsevenemang initierade och
styrda av STF. En större vandringsfestival på vald ort och led med minst 700 deltagare.
Vandringsfestivalen sa vara över en helg och på en led som oexploaterad men känd.
De stora samhällseffekterna blir att fler människor kommer ut i naturen, upptäcker sitt närområde och rör
på sig. Genom detta projekt möter vi upp huvuddelen av de friluftspolitiska målen.
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BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och ”overhead”-kostnader

Belopp, kr

Projektledare 50 % i 8 månader
(förstudie, best practis, planering, styrning etc)

190 000

Rekrytering av volontärer/entusiaster - (resa, kost & logi)
Eventmaterial, lånekläder mm
Filmproduktion och marknadsföring

25 000
250 000
200 000

Genomförande av pilot-vandringseventet
(volontärkläder, mat, skyltning, transport mm)

100 000

Egen finansiering i projektet är 250 000

Summa

765 000
EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)
Beräknat antal arbetstimmar

à-pris

50 % lön i 8 månader

Lön om 33 000 kr/månad + sociala avgifter

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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