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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska kanotförbundet

PROJEKT

Projektnr:

7
Projektnamn:

Kustnära paddling
Projektstart (år/mån):

2018 01
Projektslut (år/mån):

2018 12
Projektets totala budget (kr):

20 000kr exklusive ideellt arbete

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

20 000 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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Anders danielsson
E-postadress:

gs@kanot.com
Telefon (dagtid):

0155209086
Mobiltelefon:

0706675704

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att underlätta för kanotister är en av Kanotförbundets huvudmålsättningar.

Det finns intresse att starta upp ett system enkelt beskrivet som ett Air B and B
anpassat till kanotister. I takt med ökande ekoturism så märker vi av en efterfrågan
på aktiviteter som har liten miljöpåverkan och att konsumtionen blir lokal för att
stödja den lokala utvecklingen.

Det visar att paddling är en drivkraft för utvecklandet av miljövänlig turism i
Sverige som kommer lokala aktörer till godo. Resultaten kan återanvändas i andra
liknande aktiviteter typ ridning och cykling och i andra länder tex. de skandinaviska.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Som ett sätt att öka hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling och
tillgängligheten för friluftsliv vill vi ta nya steg för att:
- Samla och sprida information om turer och faciliteter (såsom affärer, toaletter,
boende, vatten och sophantering längs svenska kuster)
- Sprida information om hantering av allemansrätten, speciellt i relation till områden
med bebyggelse (t ex Stockholms skärgård) och med hög belastning från
friluftslivet.

Med turbeskrivningar och samlad information med faciliteter är tanken att



underlätta för ett hållbart friluftsliv som samtidigt gynnar det lokala området.
Genom att i projektet etablera kontakter med våra grannländer är tanken att
utvidga kanotguiden utanför Sverige.
En del av detta projekt (som vi inte söker stöd för) genomförs som en paddling
mellan huvudstäderna i de nordiska länderna. En grupp paddlande ambassadörer
arbetar med att etablera kontakter, föreläsa, samla och sprida information. Under
ambassadörernas väg kan intresserade slå följe och paddla med.

Förväntade effekter

Utveckling av kanotguiden med ökad serviceinformation, nya turer och turer som
sträcker sig till havet och utanför Sverige.
- Etablering av relationer med intressenter i Norden och Östersjöområdet.
- Dialog med intressenter och med allmänheten längs vägen.
- Synliggörande av kanotguiden i nya sammanhang.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Förstudie och sammanhållande kraft för att säkerställa inriktning kommande år och se vilka
andra intressenter som kan bidra, 64 timmar

20 000

övriga delar ideellt 0
Summa, kr: 20 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

64 312,5

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.

OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!


