Verksamhetsbidrag

(projekt)

Ansökan om statsbidrag till friluftsorganisationer (förordning 2010:2008)
BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

1

Viltappen 2.0

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2022 02

2022 12

400 000 kr

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

400 000 kr

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:

E-postadress:

Josefina Höglin

josefina.hoglin@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

010-584 75 87

072-451 85 87

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Svenska Jägareförbundet vill bidra till att öka kunskaperna och kännedomen om
Sveriges vilda däggdjur och fåglar, hur de ser ut, lever, låter och vilka spår de
lämnar efter sig. Vi vill också på ett enkelt och lättillgängligt sätt hjälpa till att
sprida information om Allemansrätten och vad man ska tänka på när man vistas i
skog och mark.
Vi har sedan nio år tillbaka en uppskattad gratisapp som heter Viltappen. Viltappen
är ett viktigt verktyg för oss att nå ut med kunskap om våra svenska vilda djur till
den breda allmänheten i allmänhet och för den naturintresserade i synnerhet.
Viltappen har inte förändrats sedan lansering för nio år sedan och vi ser nu ett stort
behov av modernisering, uppdatering, utökning av arter och implementerande av
nya funktioner i appen. Detta för att möta efterfrågan från Viltappens användare
och för att göra appen mer användarvänlig och modern.
Under årens lopp har det tipsats om Viltappen i både tidningar och radio, senast av
Mygate Magazine som har den med på sin lista över ”10 appar för ett rikt
friluftsliv”. Vi vill att Viltappen ska fortsätta vara en av de främsta naturapparna för
den naturintresserade allmänheten och göra den ännu bättre och mer användbar.
Därför ansöker vi nu om projektpengar för att utveckla Viltappen 2.0.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Bakgrund
2012 skapade Svenska Jägareförbundet Viltappen. Viltappen är en reklamfri

gratisapp som snabbt blev populär med över 100 000 nedladdningar från Appstore
och Google Play. I Viltappen finns fakta och bilder på drygt 100 olika svenska
däggdjur och fåglar. Användaren kan även identifiera spår och spillning och lyssna
på djurens läten m.m.
Användning
Sedan Viltappen lanserades 2012 har vi fått mycket feedback kring hur appen
används. Många använder Viltappen som ett uppslagsverk när man är nyfiken på
olika djur. Den fungerar som en uppskattad guide för naturintresserade under allt
från skogsutflykter och svampplockningsturer till jakt. En guide man alltid har
tillgång till iom att man bär med sig den i mobiltelefonen. Viltappen används också
flitigt i både förskoleverksamhet och skolundervisning. Lärare tar fram och visar
den på Smartboards. En del skolor har den nedladdad på elevers läsplattor som ett
hjälpmedel till t.ex. NO-lektioner. Förskolor har med sig Viltappen på en läsplatta
vid skogsutflykter så att barnen på plats kan se bilder och jämföra spår efter olika
djur. Vi kan konstatera att Viltappen nyttjas av alla åldrar och uppskattas för att den
är och tydlig och enkel att använda.
Utveckling
Vi har under åren gjort de nödvändiga tekniska uppdateringar som regelbundet
behövs för att appen ska fungera med mobiltelefonernas olika operativsystem. Vi
har också, efter användarnas önskemål, fyllt på med lite fler däggdjur och fågelarter
än vad som fanns från början. Men Viltappen ser år 2021 ut precis som den gjorde
vid lanseringen 2012.
Nu nio år efter lanseringen har både appar och dess funktioner utvecklats enormt
liksom människors förväntningar på vad en app ska erbjuda i funktionsväg. Vi får
ständigt respons från engagerade användare och har en ganska tydlig uppfattning
om vad användarna saknar och tycker bör utvecklas i appen för att man ska
använda den mer. Det är helt enkelt hög tid för en Viltappen 2.0 som matchar
dagens teknik och användarnas krav och behov.
Projektet
Vi söker projektbidrag för att kunna göra en total översyn, utveckling och
marknadsföring av Viltappen. Vi skulle vilja göra följande:
• Helt ny och modern layout som andas nutid
• Utvidga antalet djurarter väsentligt
• Lägga till pedagogisk information om Allemansrätten
• Tydligare navigering i appen
• Fler och bättre bilder och ljud
• Information om aktuella jakttider för jaktbara arter
• Förbättra appens användarvänlighet för att kunna fungera bättre i områden med
dålig mobiltäckning
• Utreda och implementera nya användbara funktioner i appen
• Uppgradera tekniken i appen så att den klarar av nya funktioner
• Marknadsföra nya Viltappen i lämpliga kanaler
Utifrån hur stort bidrag vi kan få så kan vi bedöma och specificera vilka av
ovanstående delar vi kan utveckla.
Vi beräknar att vi behöver 400.000 kr för att kunna genomföra alla de
moderniseringar vi ser ett behov av att göra och att den totalsumman ska räcka för
att täcka kostnader så som:
- Teknisk utveckling och inbyggnad av nya funktioner
- Grafisk formgivning
- Inköp av bilder och läten (t.ex. fågelsång)
- Sammanställning av nya faktatexter
- Marknadsföring i digitala kanaler
- Timkostnad för projektledaren på Svenska Jägareförbundet

Förväntade effekter

Vårt mål är att lansera en bättre Viltapp med mer innehåll och fler funktioner som
bättre matchar dagens informations- och funktionsbehov. Vi vill att Viltappen ska
vara en av de främsta naturapparna, en självklar app och ett naturligt uppslagsverk
i alla naturintresserade människors mobiltelefoner. Vi tror att en moderniserad
Viltapp kan väcka nyfikenhet hos nya målgrupper att lära sig mer om vilka vilda djur
vi har i vår svenska natur, hur djuren ser ut, lever och låter. Vi tror också att en
moderniserad app ytterligare kan öka användningen och intresset bland barn och
ungdomar och fortsatt vara ett praktiskt hjälpmedel i förskolor och skolor.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Belopp, kr

se under projektbeskrivning
Summa, kr:

0

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

80

Pris per timme

750 kr

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.

