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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Fågeläventyr
Projektstart (år/mån):

2020-01
Projektslut (år/mån):

2020-12
Projektets totala budget (kr):

64 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

64 000 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:

Stina Rigbäck
E-postadress:

stina.rigback@birdlife.se
Telefon (dagtid):

0708-554757
Mobiltelefon:

0708-554757

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

BirdLife Sverige har många besökare på sin hemsida, ca 1000 unika per dag. På
våra 25 regionala föreningars hemsidor är det inte riktigt lika lätt att driva trafik
och därför har vi under året arbetat hårt med att få till en bra evenemangskalender
för hela Sverige som ligger på riksföreningens hemsida. Det ger oss en bra
möjlighet att hjälpa regionalföreningarna med att få fler besökare till sina
exkursioner, föreläsningar och utflykter och i en förlängning, öka medlemsantalet.
Vi har fina möjligheter att marknadsföra evenemangen på våra sociala medier där vi
har totalt ca 100 000 följare.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Vi har nu fått till en riktigt bra evenemangskalender (http://birdlife.se/evenemang/),
och goda rutiner för att fylla den. För att vi ska kunna fortsätta med det här
projektet som under 2019 fallit väl ut, så krävs det en kalenderredaktör som arbetar
tillsammans med regionalföreningarna för att lägga in alla evenemang. Under året
har vi haft drygt 24 000 besökare på just evenemangssidorna, de är välbesökta!
Varje evenemang får en egen sida med tydlig information, bild, googlekarta och
kontaktinformation. De flesta av våra evenemang är gratis för allmänheten och
arrangeras av ideella krafter. Se exempel här:
http://birdlife.se/evenemang/kvallsexkursion-till-skagershultamossen-i-vasternarke/
Inledningsvis så har vi under 2019 med hjälp av de omdisponerade pengarna från
”Idébanken” arbetat med följande:



Informerat regionalföreningarna om det nya samarbetet och verktyget
Lagt upp kategorier för Sveriges delar och regioner
Lagt till alla arrangörer och platser
Marknadsfört på sociala medier
Fyllt kalendern med befintligt material
Uppdaterat kalendern löpande

För att hålla kontinuiteten i kalendern så behöver arbetet fortsätta under 2020. Den
punkten som anses vara klar är kategorier för Sverige. Vi har fått fin feedback från
besökare på både hemsidan och framför allt facebook att vi erbjuder en
lättillgänglig tjänst som också är funktionell i mobiltelefonen. Kalendern är
responsiv och man kan också välja att exportera evenemang till sin egen kalender
på desktop/mobil.

Förväntade effekter

Vi kommer att öka besöksantalet på både riksföreningens tillika våra
regionalföreningars evenemang. Vi tillgodoser människors behov av korrekt
information och erbjuder ett verktyg som fungerar även i telefonen. I en förlängning
ser vi att det blir fler medlemmar och mer människor som ger sig ut på fågel- och
naturäventyr! Vi bygger också en starkare organisation genom samarbetet med
regionalföreningarna och kan också lättare ta del av varandras idéer för hur man
skapar bra evenemang som lockar ut folk i naturen.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Personalkostnader 54 000
Administrativa kostnader OH 6000
Uppdatering av webbverktyget 4000

Summa, kr: 64 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

180 300 kr inklusive arb.giv.avg.

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"!


