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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Riksförbundet Pilgrim i Sverige

PROJEKT

Projektnr:

1
Projektnamn:

Tankesmedja för Pilgrimsleder
Projektstart (år/mån):

2022 02
Projektslut (år/mån):

2022 12
Projektets totala budget (kr):

450 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

383 000 2022
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

Organisation Belopp, kr

Linköpings stift Pilgrimscentrum viss personal, lokal och kaffe

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Eva Hagström Öberg
E-postadress:

eva.hagstrom@svenskakyrkan.se
Telefon (dagtid):

+46730645802
Mobiltelefon:

0708336663

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Tankesmedja för Pilgrimsleder är ett endags event med syfte att öka intresset för att
pilgrimsvandra i Sverige, skapa en arena för erfarenhetsutbyte mellan huvudmän
för pilgrimsleder, inspirera till utveckling av leder med hållbarhet som ledstjärna t
ex stärkt allemansrätt och nya sätta att levandegöra natur- och kulturvärden längs
lederna.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Pilgrim i Sverige vill arrangera Tankesmedja för Pilgrimsleder i Vadstena - själva
hjärtat i Sveriges mest kända pilgrimsdestination.

Alla leder erbjuds en monter i klosterkyrkan.
Dagen kommer innehålla en halvdag med valbara föredrag:

- Så blev Olovslederna i Norge populära
- Matkultur längs Birgittavägarna - medeltida grödor blir moderna maträtter
- Pilgrims Walk for Future - från Vadstena till klimatmötet i Glasgow till fots
- Nationellt ramverk för vandringsleder - hur kan det vara en hjälp
- Sätt att göra Allemansrätten synlig längs leden



- Highlights längs Birgittavägarna - pilgrimsleder till Vadstena
- Pilgrims Welcome - en hållbarhetsmärkning för boende och matställen längs
pilgrimsleder
- Den inre vandringen förbättrar folkhälsa - några exempel
- Panel med erfarna pilgrimsvandrare i Europa ger sin syn på svenska pilgrimsleder

Andra halvan av dagen erbjuds "openspace" möte med teman: mat, boende,
ledutveckling, upplevelse (inre vandring, kulturella evenemang mm)
Evenemanget ska dokumenteras digitalt för vidare spridning
På kvällen ordnas en pilgrimsfest med underhållning. Övernattning och mat erbjuds
till självkostnadspris.
Målsättning är detta ska bli ett återkommande arrangemang som ska generera
intäkter från och att den bär stora delar av sina kostnader efter 5:e genomförandet.
Framtida intäktsposter är t ex inträde och hyra för monterplats

Vi kompletterar gärna med mer fakta och uppgifter om det behövs.

Förväntade effekter

Ökat intresse för pilgrimsvandring i Sverige
Ökad professionalitet i utvecklingen av pilgrimsleder
Vidgad målgrupp för pilgrimsvandring
Samverkan mellan organisationer för friluftsliv, naturturism och pilgrimsvandring
Ökad kunskap om hållbarhet och allemansrätt i pilgrimrörelsen

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Föredragare 100 000
Lokal (folkhögskolan i Vadstena) 30 000
Material (hyran monter, belysning, giveaways mm) 45 000
Filmning för vidare spridning 35 000
Mat från lokala odlare 20 000
Marknadsföring 25 000

Summa, kr: 255 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

80 (inköpt konsulttimmar inkl moms) 800
80 (inköpt konsulttimmar inkl moms)) 800

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.


