Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Klätterförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

B9

Bättre utomhusanläggningar

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2018/01

2018/12

340 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

340 000

2018

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
Organisation

Belopp, kr

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Andreas Enqvist

karin.persson@klatterforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-699 65 21

0702-59 81 35

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

Erbjuda bättre och sänka tröskeln till utomhusklättring genom att erbjuda bidrag till
att rusta upp och förbättra tre-sex befintliga klätterklippor i Sverige.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Klätterhallarna runt om i Sverige är välbesökta och tillströmningen av nya klättrare
är fortfarande hög. Skillnaden mellan inomhusanläggningen och den lokala klippan
kan för vissa upplevas så pass hög att en del väljer att inte ta steget ut. Uteklättrare
oavsett tidigare erfarna klättrare kan erbjudas större utbud av säkra leder för att
kunna utvecklas och fortsätta med uteklättringen.
Under de senaste åren har ett flertal klippor runt om i Sverige restaurerats till
modern standard och utökats med lättare leder för att öka tillgängligheten för
breddklättraren. Vi kan notera ett ordentligt uppsving av trafiken på dessa klippor.
Några av renoveringarna kan ni läsa om på Klätterförbundets hemsida:
• Fjärdhundra - bergsport.se/2017/09/07/fjardhundra-renoveras-bidragsprojekt/
• Örnberget - bergsport.se/2015/09/16/projekt-ornberget/
• Flaten - bergsport.se/2014/07/14/stockholmsklippa-bultas-om-i-unikt-projekt/

Exemplet Örnberget är extra intressant. Berget var tidigare endast tillgängligt för
klättrare med hög erfarenhet. Efter renoveringen har berget blivit en vanlig klippa
för kurser, för nybörjare att ta sina första steg på samt utflyktsmål för Stockholms
klätterklubbar samt Friluftsfrämjande sektionen Bergsidan.
Första steget i projektet är att ta fram en kravspecifikation för hur ett
renoveringsprojekt ska hanteras och finansieras. Klätterförbundet kommer ställa
krav på att projektet gynnar hållbar klättring nu och i framtiden. Projekten måste gå
hand i hand med allemansrätten. Projekten ska uppfylla förbundets så kallade
Bultplicy - bergsport.se/klatterforbundet/vad-vi-star-for/bultpolicy/.
Steg två i projektet blir att erbjuda möjligheten för Klätterförbundets klubbar att
söka bidrag samt samla in ansökningar för att restaurera en lokal klippa.
Steg tre blir att avgöra vem som får bidrag samt ställa upp riktlinjer för hur
renoveringarna följs upp.
Förväntade effekter

Fler som börjar och väljer att inte sluta klättra utomhus. Lokalklubben som
genomför renoveringen erbjuder sina nuvarande medlemmar bättre klättring och
kan genom visa på goda klubbaktiviteter locka fler att bli medlemmar
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Möteskostnader för kravställning av restaureringsprojekt,
Projektledning och uppföljning av klätterförbundets kansli,
3-6 bidrag till lokal Klätterklubb för upprustning av klippa,

Belopp, kr

10 000
30 000
300 000
Summa, kr: 340 000

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

Pris per timme

107

280

Ifall ni ansöker om bidrag för era 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 namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn 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"!

