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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Frisksportförbundet

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Vattenliv 2.0
Projektstart (år/mån):

2020/02
Projektslut (år/mån):

2020/10
Projektets totala budget (kr):

172 500 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

172 500 kr 2020
Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

Svenska Kanotförbundet

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Ewa Cernerud-Bormark
E-postadress:

kansli@frisksport.se
Telefon (dagtid):

076-558 54 24 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Att vidareutveckla projektet Vattenliv som startades upp under 2019. Att få fler
familjer att komma ut i naturen, lära sig om våra vatten och erbjuda ett attraktivt
”hemester”–alternativ.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Paddlingsprojektet ”Vattenliv – Paddla genom Sverige” startades 2019 tack vare
ekonomiskt bidrag från Svenskt Friluftsliv. Projektet utgår från fyra olika platser i
landet vilka erbjuder fyra olika typer av vatten och unikt djur- och växtliv. På varje
plats kan man paddla och lära sig fakta om den lokala miljön och naturen (och hur
man tar hand om densamma), samtidigt som man kan välja att delta i en tävling som
bygger på den fakta man lärt sig. Projektet har tagits väl emot av de kanotcentraler
som deltar liksom deltagare och lokala turistbyråer. Vi har fått en hel del
uppmärksamhet i olika tidningar med intervjuer, bilder och omslagsbilder.
Det har varit positivt och en ny erfarenhet för Svenska Frisksportförbundet och
Svenska Kanotförbundet att samarbeta kring projektet. Det har fungerat bra och vi
vill gärna fortsätta bygga vidare. Liksom alla nya verksamheter krävs det tid för att
få många att upptäcka det som arrangeras och vi vill därför utveckla projektet och
driva det vidare eftersom det är en bra grundidé och mycket arbete har lagts ner



under första året så det vore synd att inte fortsätta under nästa år.
Vi har under projektets gång upptäckt att all information på vår webbsida behöver
finnas på engelska för att nå en större målgrupp och för att fler ska kunna ta del av
projektet. Vi ser också ett behov av större närvaro på sociala medier och fokus på
digital marknadsföring för att kunna rikta information om projektet till tänkta
målgrupper.
Genomförande:
Översätta all information (webb, tävling, fakta, affischer) så att det även finns på
engelska. Arbeta mer aktivt med sociala medier, digital marknadsföring och
presskontakter för att sprida info om projektet. Fortsatt administrativt arbete med
kontakt med kanotcentraler, uppdatera tävling med nya frågor, priser mm. Nu när
mycket av grundjobbet redan är gjort kan vi fokusera på vidareutveckling.

Förväntade effekter

Att vi når fler som kommer ut i naturen och paddlar och lär sig mer om vår natur
och varför det är viktigt att ta hand om vår miljö och våra vatten. Vi kan få fler att
delta i ett aktivt friluftsliv och semestra ”hemma”. I och med översättningen till
engelska kan vi även nå nyanlända svenskar och turister.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Översättning och uppdatering av hemsida 40 000
Tryckt material både på svenska och engelska 15 000
Resor 10 000
Administration kanslister 100 h 22 500
Arvode kommunikatör 200 h 45 000
Tävlingsvinst 10 000
Digital marknadsföring 30 000

Summa, kr: 172 500

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

300 225

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"!


