
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

UB 2020-2022
Projektnamn:

Upplev Båtlivet
Projektstart (år/mån):

jan 2020
Projektslut (år/mån):

dec 2022
Projektets totala budget (kr):

4 500 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

640 000 2020
640 000 2021
640 000 2022

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

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska Båtunionen

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

Organisation Belopp, kr

Sweboat 300 000
Svenska Seglarförbundet 300 000
Sveriges Gästhamnar 300 000

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Per Berkhuizen
E-postadress:

per.berkhuizen@sxk.se
Telefon (dagtid):

08-4482886
Mobiltelefon:

070-2371218

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att få fler utövare till sjölivet - att locka unga människor med familjer att utöva
friluftsliv på vatten.
Att hålla kvar befintliga utövare av vattenburet friluftsliv så länge som möjligt samt
återrekrytera de som lämnat.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
Sweboat har sedan 2008 drivit en kampanj vid namn Upptäck Båtlivet med syfte att
förse branschen och båtlivet med nya utövare. Samtidigt har de andra
båtlivsorganisationerna drivit liknande projekt med syfte att få fler medlemmar. Vi
har alla under åren samlat på oss erfarenheter, kunskap och material som kan
utgöra basen för ett gemensamt projekt att lyfta fram båtlivet som fritidsaktivitet.



Även om organisationerna har olika inriktningar och huvudsyften kompletterar de
varandra och tillsammans samlat får vi ett enhetligt budskap och komplett utbud för
båtlivet - detta ska vi dra nytta av.

Huvudsyfte
• Att få fler utövare till sjölivet - att locka unga människor med familjer att utöva
friluftsliv på vatten
• Att hålla kvar befintliga utövare av vattenburet friluftsliv så länge som möjligt
samt återrekrytera de som lämnat

Det finns även ett antal delsyften:
• Att förse de vattenburna friluftslivet med fler utövare
• Att öka mångfalden inom båtlivet
• Att arbeta för att skapa förutsättningar för att vattenburet friluftsliv även ska var
attraktivt och möjligt i framtiden
• Möjlighet att bli en stark gemensam lobbyingorganisation inom ett viktigt
friluftsområde

Målgrupp
Alla som kan tänkas vara intresserade av en upplevelse kopplat till vatten i Sverige.
Särskilt fokus ska finnas på familjer med ungdomar, även nyinflyttade.

Resursbehov och kompetens
Projektet kommer att kräva resurser i form av tid och pengar från respektive
organisation.
En nyckelfaktor är att det finns vilja och öppenhet att dela med sig av de kunskaper
och erfarenheter vi redan har, även via internationella sammanslutningar och
nätverk.

Kompetens kommer att krävas inom
• Projektledning, kravställning och samordning
• Målgruppsanalyser
• Fysiska och digitala kampanjer
• Aktiviteter och events
• Teknik och IT
• Ekonomi och intern/extern finansiering

Projektledarens roll och arbetsuppgifter:
Arbetet sker deltid – ca 2-3 dagar per vecka. Projektledaren ska besitta, eller kunna
förskansa sig övergripande kunskap med hjälp av externa resurser, de kompetenser
som krävs.

Projektledarens primära arbetsuppgifter
• Samordna organisationernas kunskap, erfarenheter och material
• Upphandling och kontakter med externa resurser
• Ta fram gemensam kommunikationsplan, -plattform och -strategi
• Ta fram de digitala lösningar som behövs
• Utformning och genomförande av kampanjplaner
• Uppföljning och utvärdering av kampanjer och projektet
• Budget- och rapporteringsarbete
• Leda arbetet i projektgruppen

Budget
Kryssarklubben och SBU bidrar med 300 000:-/år vardera med start 2020.
Tillkommer externa kostnader i form av resor, kost, logi på 20 000 kr per år och
organisation vilket ger en årlig budget på 640 000 kr 1 200 000:-, totalt 4 500 000:-
under tre år.



Utöver dessa medel ska projektet undersöka möjligheten för externa bidrag och
sponsring för att öka budgeten. Medel ska primärt förutom marknadsföring och
projektledare användas till framtagning av material, aktiviteter och tekniska
lösningar samt externa resurser.

Förutom de medel som budgeteras ska respektive organisation bidra med tid för en
dedikerad kontaktperson som har kunskap om organisationens tidigare arbete i
frågan och som har intresse och gärna relevant erfarenhet av liknande projekt.

Tidsplan
Projektet löper initialt under tre år med en ambition att det sedan ska fortlöpa.
Planerad start är januari 2020 men förarbetet startar redan hösten 2019 för att
skapa underlag för att komma igång så snabbt som möjligt. Avslut eller beslut om
eventuell förlängning december 2022.

För att komma igång så snabbt som möjligt med konkreta aktiviteter ägnas det
första året (2020) till att skapa de förutsättningar som behövs och använda
befintligt material och aktiviteter som redan sker. År två (2021) och tre (2022) finns
möjlighet att användas sig av nyproducerat material och nya aktiviteter.

Grov arbets- och tidsplanering:
2019
sept – dec: Säkerhetsställa ekonomiska lösningar, rekrytera projektledare, starta
arbetet internt med att inventera och sammanställa.

2020
Jan-april: Inventera och sammanställa befintligt material och erfarenheter. Ta fram
ny gemensam kommunikationsplan och -plattform.
maj-aug: Kampanj #1 bestående av samordning av det material och aktiviteter som
redan finns. Ta fram nytt material inför kommande år.
Sep-dec: Utvärdera och planera kampanj #2.

2021
Jan-april: Se ovan.
April-aug: Kampanj #2. Ta fram nytt material inför kommande år. Sep-dec:
Utvärdera och planera kampanj #3.

2022
Jan-april: Se ovan. April-aug: Kampanj #3.
Sep-okt: Slutrapport och beslut om ev. förlängning.

Leveranser under projekttiden
Projektet ska efter sommaren 2022 ha resulterat i totalt tre kampanjer under tre år.

Vilka aktiviteter som kampanjerna ska innehålla och vilka medier som ska användas
bestäms av projektgruppen efter att ett utförligt arbete med bakgrunds- och
målgruppsanalys gjorts. I nuläget ser vi framför oss en kombination av både fysiska
aktiviteter i form av events och digitala aktiviteter med inriktning på webb och
sociala medier, allt samlat under ett gemensamt Upplev Båtlivet varumärke och
paraply.

Ett viktigt mål är att kampanjerna ger förutsättningar för mätbarhet och
konverteringar samt att det finns framtagna tillgängliga verktyg och strategier för
detta.

Projektet ska ha byggt upp en fungerande plattform med material och
mallar/guidelines för kampanjer och aktiviteter så att arbetet kan förvaltas vidare
men i mindre skala även om en förlängning inte sker.



Förväntade effekter

Mål
• Att riva de hinder som finns och istället kommunicera det vattenburna friluftslivets
bredd, utbud och möjligheter.
Det är lättillgängligt, variationsrikt, roligt, prisvärt och lätt att lära oavsett ålder,
kön, etnicitet, m.m.
• Visa på vilka alternativ och möjligheter som finns för de som vill ta steget in eller
tillbaka in i det vattenburna friluftslivet utifrån olika förutsättningar
• Visa på vilka alternativ och möjligheter att bredda/utöka sitt intresse som finns för
de som redan bedriver båtliv, exempelvis utforska nya farvatten och hamnar, ta
steget till kappsegling m.m.
• Lyfta fram det vattenburna friluftslivets positiva inverkan som folkrörelse och
förbättrad livskvalitet ur ett hälsoperspektiv.

Vår gemensamma målbild är att det vattenburna friluftslivet upplevs som attraktivt,
mångsidigt och tillgängligt hela livet.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Projektledning 500 000
Events 500 000
Kampanjer 500 000

Summa, kr: 1 500 000

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

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"!


