
Verksamhetsbidrag (projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)

BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Kryssarklubben

PROJEKT

Projektnr:

202102
Projektnamn:

Yacht training center
Projektstart (år/mån):

2021/12
Projektslut (år/mån):

2023/12
Projektets totala budget (kr):

1550000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

800000 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

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Fredrik Noren
E-postadress:

fredrik.noren@sxk.se
Telefon (dagtid):

0701943297 Mobiltelefon:

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Anpassa vår hamnanläggning på MalmaKvarn i syfte att där etablera ett
utbildningscenter för marint friluftsliv med en initialt förmåga till utbildning våren
2022.

Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Kryssaklubben har under de senaste året fått nästan 2000 nya medlemmar. Vi vet
genom egna undersökningar men också från Transportstyrelsens
båtlivsundersökning att det finns en stor efterfrågan på praktisk utbildning,
framförallt för de som nyligen hittat ut på sjön. Teoriutbildningar i ex navigation,
sjukvård, säkerhet finns i stor omfattning. Däremot saknas med några få undantag
praktisk utbildning för vuxna.

Huvudmålet är att få fler vuxna att känna sig trygga ute på vattnet. Idag har vi
organiserade seglingsaktiviteter som tydligt riktar sig till barn och ungdom och då
är det ofta redan etablerade seglingsfamiljer. Nu vill vi vända oss till fler och även
seniorer som aldrig har seglat tidigare. Konceptet går ut på att seniorerna bjuds in
till praktisk seglingsträning. Seglingsträningen kommer att vara en kombination av
praktisk segling ute på vattnet, varvat med seglingsinspirerade föreläsningar på
land.

Genom att tio av våra kretsar (lokalföreningar), som idag inte har någon verksamhet



för denna målgrupp, ska starta upp en aktivitets grupp i segling. Målet är sedan att
detta efter projektperioden blir en naturlig del i kretsens ordinarie verksamhet. För
att lyckas krävs att vi utbildar och arvoderar 10 st "Sailpro" i aktuella kretsar. Varje
"Sailpro" får en ram på 100 tim (personalkostnad) under projektperioden.

Aktiviteterna planeras komma igång under juni 2022. och vi kommer självklart dela
med oss av goda exempel. Beroende på tilldelning av projektmedel kan detta projekt
genomföras i mindre skala efter dialog med er.

Förväntade effekter

Tryggare och Säkrare båtliv
Ökad kunskap ger ökad lust att ge sig ut även under för och eftersäsong vilket ger
en jämnare belastning främst i vår känsliga skärgårdsmiljö.

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

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

Ombyggnad/ anpassning av hus Malma 900000
Hyra av båtar och utrustning 200000
Tryck och inköp av utbildningslitteratur 100000
Utbildning av 10 Instruktörer Sailpro 100000

Summa, kr: 1 300 000

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

Antal arbetstimmar Pris per timme

1000 250

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.


