Verksamhetsbidrag

(projekt)

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

Svenska Cykelsällskapet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

2

Inventering / kvalitetsbedömning -- turism och fritid i Sverige

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

1/1 2018

31/12 2018

310.000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

310.000 kr

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:

Lasse Brynolf

info@svenska-cykelsallskapet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

08-751 62 04

070-536 87 95 (sällan påslagen)

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

Nyttocyklandet till vardags har sedan en tid kommit i ropet p g a fordonets goda
miljöeffekter, främst inom tätort. Detta gäller även för området fritid och rekreation,
där projekt av alla slag nu poppar upp regelbundet. Många av dessa marknadsförs
dock som ren reklam, dvs eventuella brister förbigås med tystnad.
För att allmänheten skall veta vad som finns att välja mellan och kvalitén på detta
utbud, måste detta presenteras på ett någorlunda enkelt och lättfattligt sätt. Annars
är risken uppenbar att man hamnar fel och knappast väljer cykeln som
kommunikationsmedel vid nästa tillfälle. SCS vill skapa aktuella sammanställning av
vad som finns att välja mellan inom Sverige på detta område. SCS har mycket god
överblick på området efter flera decennier av genomförda kvalitetsprojekt. Denna
insats bör ske med rimligt återkommande intervall -- vi har genomfört denna
inventering vid två tidigare tillfällen.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Arbetet omfattar :
-- Att inventera och informera om det stora utbudet på området. -- Att bedöma de

olika projekten ur ett antal kvalitetsaspekter. -- Att om möjligt få vissa aktörer att
höja sin ambitionsnivå.
-- Att presentera resultatet på ett överskådligt och lätt tillgängligt sätt, helst på flera
språk.
SCS har genomfört dessa inventeringar vid två tidigare tillfällen -- 2002 med stöd
från Näringsdepartementet och 2006 med stöd från Naturvårdsverkets Friluftsråd.
Resultatet av senare arbete finns presenterat på vår hemsida
(www.svenska-cykelsallskapet.se). Det är nu mycket hög tid för en ny insats. Stora
delar av dagens kommersiella "information" på nätet kan närmast likställas med
desinformation -- inte långt från Donald Trumps alternativa fakta. Ska vi få fler att
välja cykeln är saklig information ett grundkrav. Det finns mycket bra som är värt
att lyfta fram.
Eftersom förändringar på området numera är snabba och talrika, har vi bedömt att
ett intervall på 4-5 år kan vara lämpligt mellan inventeringarna. Nu har ett
decennium passerat, vilket gör uppgiften än mer angelägen. SCS hade under något
år friheten att som alternativ använda vårt SF-anslag för detta projekt. Men
eftersom underskottet i vår budget för ledunderhållet då varit så stort, valde vi att i
första hand fylla detta hål. Vi uppskattade dock möjligheten att kunna välja.
Vad som avses att inventeras / bedömas är :
-- Befintliga landsomfattande och regionala cykelturistleder i Sverige. -- Befintliga
lokala cykelturistleder i Sverige. -- Befintliga cykelkartor över svenska tätorter. -Befintliga cykelkartor för turism och fritid i Sverige. -- Befintliga turförslag för
cykelturister i Sverige. -- Befintliga cykelturistpaket på den svenska marknaden.
Vi tänkte även försöka göra en bedömning av vilka projekt som lämpar sig extra väl
för vissa målgrupper -- som invandrare, barnfamiljer etc. Vilket ibland efterfrågas.
Översättning av delar av materialet skulle också väsentligt underlätta det
internationella intresset.
Förväntade effekter

- En komplett förteckning / nätpresentation över vad som finns att välja mellan och
en bedömning av de olika projektens kvalitet. -- Fler nöjda utövare och färre
missnöjda utövare. -- Fler utländska besökare (om vi kan översätta hela / delar av
materialet).
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Belopp, kr

Personal
Kanslikostnader
Trycksaker
Datatjänster, översättningar

225.000 kr
20.000 kr
15.000 kr
50.000 kr
Summa, kr: 310 000

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

400 / 100 tim (kansli / ideella)

Pris per timme

500 / 150 kr (kansli / ideella)

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"!

