
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Turistföreningen

PROJEKT

Projektnr:

3
Projektnamn:

Vandring och turskidåkning – attraktivt, tillgängligt och enkelt för
alla

Projektstart (år/mån):

2018/03
Projektslut (år/mån):

2020/12
Projektets totala budget (kr):

4 695 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

1 575 000 2018
1 520 000 2019
1 600 000 2020

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:

Anna Heimersson
E-postadress:

anna.heimersson@stfturist.se
Telefon (dagtid):

08-4632252
Mobiltelefon:

070-3455220

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att utveckla STF till att bli den sammanhållande länken och kunskapskällan
avseende vandring och turskidåkning i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och
förutsättningarna för fler att komma ut och vandra och gå på turskidor och på så
sätt få uppleva den svenska naturen. Vandring och turskidåkning är exempel på ett
rörligt friluftsliv som passar den breda massan, aktiviteterna kan anpassas efter
egen förmåga och handlar inte om tävling. Och kombinationen av vandring och
turskidåkning gör att vi kan aktivera fler året runt.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Förväntade effekter

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Utveckla Dugnad (träffar, utbildning, resor) 100 000
Vandringsläger pilot (marknadsföring) 100 000
Kunskapsfilmer (5 filmer á 50 000 styck) 250 000
Utveckling chatt för att svara på frågor (orakel) 250 000



Förstudie fysiska vandringshubbar 75 000
Inspirationsföreläsningar 50 000
Projektledning, 1 heltid i 10 månader 525 000
Overheadkostander (dator, telefon, resor) 75 000
Lokala vandringsevenemang 50 000
Vandringsbuss (två städer 2 månader ) 100 000

Summa, kr: 1 575 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

100 % (37,5 timmar per vecka) 1 mars 2018-31 december 2019 10 månader a´35 000 kronor i månaden,
inklusive sociala avgifter och

semesterersättning = 35 000x1.5 x10
=525 000 kronor

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"!


