Ansökan om projektstöd - lokalt ledd utveckling
Steg 2
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Kajaksatsning Skuleberget och Höga Kusten
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

5569277287
HIGH COAST RESORT AB
Terrassvägen 3
89132
Örnsköldsvik
Jerry engström
0705408577
jerry.engstroem@gmail.com

Generella uppgifter om ansökan
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Genom skapandet av en ny kajakled med utgång från Veåsand/Skuleberget vill vi skapa nya
besöksanledningar samt förbättra entreprenörsklimatet för Skulebergets aktörer. Skuleberget är ett av Höga
Kustens främsta besöksmål. Det finns en enorm potential i att utveckla kajakpaddling med bas från
Skuleberget och på så sätt skapa nya besöksanledningar samt knyta samman de entreprenörer som idag
verkar kring Skuleberget. Målet är att skapa två rastplatser som knyter an till Örnsköldsviks satsning "En
Skärgård i Världsklass" och på så sätt skapa en möjlighet för områdets entreprenörer att erbjuda upplevelser
vid Skärgården samt ge områdets besökare möjlighet att uppleva Höga Kustens skärgård genom
kajakpaddling. Efter tidigare evenemang i området, framförallt Utefest, vet vi att intresset från besökare är
stort. Placering av de tre rastplatserna förläggs vid Veåsand, någon av Storvalmen alt. Lillvalmen. Satsningen
kommer gynna områdets aktörer, däriblbland Naturum, Skulefestivalen, Villa Orrbacken, Jacobs Stugor,
FriluftsByn, Docksta Hotell med flera.
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2017-12-29

Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

Kontaktpersoner

Kontaktperson Jerry Engström
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Land
Telefonnummer
Mobilnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Jerry Engström
Terrassvägen 3
89132
ÖRNSKÖLDSVIK
SWEDEN
0705408577
0705408577
jerry.engstroem@gmail.com
Projektledare

Välj projekt

Besöksnäring och destinationsutveckling > Utveckling av specifikt besöksmål > Samarbeta,
organisera, arrangera

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• VÄSTERNORRLAND
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• KRAMFORS
Vilket leaderområde söker ni stöd i?
Svar: Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
Vilken är målgruppen för projektet?
Svar: BESÖKARE Området kring Skuleberget har snabbt blivit en mötesplats för friluftsfolk från hela Sverige.
Vandringen är idag relativt utvecklad medan upplevelserna i skärgården är begränsade. Norrfjärden är med
sitt skyddade läge ett utmärkt läge för främst barnfamiljer att prova på kajakpaddling genom kortare turer i
den skyddade viken. Mer erfarna paddlare kan ge sig ut vidare mot Mjältön och Ulvön. ENTREPRENÖRER En
bättre infrastruktur vid skärgården gynnar även boende i området och de entreprenörer vars verksamhet idag
inte kan erbjuda verksamhet i havet. Iläggsplats samt Rastplats vid Storvalmen alt Lillvalmen skulle öka
antalet besökare och såväl boendet i området (Skuleskogens Pensionat, Naturum, Via Ferrata, Höga Kusten
Turism AB, Docksta Baren, Villa Orrbacken, Docksta Hotell och FriluftsByn) som restauranger Docksta Baren
och Docksta Bageri.

Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet?
Svar: 200000

Projektets syfte och vilket behov det finns av det
Vad är syftet med projektet?
Svar: Ta vara på det ökade intresset för friluftsliv i allmänhet och kajakpaddling i synnerlighet. Höga Kusten
har ett av Sveriges bästa kajakvatten men idag har inga större satsningar gjorts för att locka besökare till
området. Syftet med projektet är att bygga en infrastruktur för kajakturism i anslutning till området kring
Skuleberget och Skuleskogens Nationalpark. Kajaksatsningen kommer att marknadsföras genom Höga Kusten
Turisms kanaler samt vara en del i utvecklingen av redan existerande samarrangerade evenemang såsom
exempelvis Utefest.
Vilket behov finns det av projektet?
Svar: Intresset för kajakpaddling i Höga Kusten är rekordstort och genom skapandet av informationsplats
samt rastplatser kan intresset för kajakpaddling kommersialiseras av regionens entreprenörer.
Kommer projektet endast att vara till nytta för företag?
Svar: Nej

Kompetens och samarbete
Vilken erfarenhet och kompetens finns i projektet?
Svar: I området finns idag en stor erfarenhet kring samverkan. Idag arrangeras bland annat Höga Kusten
Hike med 300 deltagare där FriluftsByn, Skuleskogens Pensionat, Villa Orrbacken och Docksta Bordtennisklubb
är delaktiga. Utefest med 400 deltagare arrangeras tillsammans med hela 10 aktörer i området. Nu tas nästa
steg i utvecklingen och den drivs av Jerry Engström grundare av FriluftsByn och Docksta BTK som äger
majoritet av mark vid Veåsand.
Vilka andra samarbetar projektet med?
Svar: Villa Orrbacken Via Ferrata Jacobs Stugor Skuleskogens Pensionat Höga Kusten Turer Naturum Höga
Kusten Höga Kusten Turism AB Docksta Bordtennisklubb (DBTK) Höga Kusten Dest AB.

Genomförande och aktiviteter
Hur ska ni genomföra projektet och vilka aktiviteter ska ingå?
Svar: Material kommer att transporteras ut till respektive plats där Norrländska Husbyggarna kommer bygga
upp vindskydd och toalett. Vindskydden kommer att skötas av FriluftsByn. Kommunikation kommer att ske
genom skyltar på plats men främst genom digital media - hemsida www.hogakusten.com samt respektive
aktörers egna hemsidor.

Nytänkande och andras erfarenheter
Är projektet nytänkande och i så fall hur?
Svar: Ja. I dagsläget är Höga Kusten relativt otillgängligt via Kajak då de flesta serviceinrättningarna är
anpassade till platser dit man tar sig med båt. Detta kommer göra det möjligt även för barnfamiljer att ge sig
ut på havet i kajak. Vi känner i dagsläget inte till någon plats i Sverige där allmänheten kan ge sig ut till
liknande rastplatser. I Stockholms skärgård och på västkusten är majoriteten av platserna privata.
Känner ni till något liknande projekt?
Svar: Nej

Geografiskt område
Vilket geografiskt område kommer ha nytta av projektet?
Svar: Besöksnäringen i Höga Kusten i allmänhet och besöksnäringen kring Skuleberget och Skuleskogen i
synnerlighet.

Mål
Vilka mål ska ni ha nått vid projektets slut?
Svar: Skapa en ny besöksanledning till världsarvsområdet Höga Kusten genom infrastruktur för kajakturism
för områdets entreprenörer samt för allmänhet. Skapa ett nätverk för kajak och båtturism vid Skuleberget.
Vilka mål ska ni nå på lång sikt?
Svar: 500 kajakpaddlare per sommar ska utgå från Veåsand för att upptäcka Höga Kustens skärgård. 300
gäster vid rastplats. 100 nya gästnätter per år. Ny aktivitet för områdets entreprenörer. Skapa en
halvtidstjänst för de samverkande företagen i området.

Vad händer med resultatet?
Vem kan vara intresserad av projektet och resultatet utöver er själva?
Svar: Entreprenörer i området. Allmänhet får nya rastplatsers och upprustad badstrand. Även båtturism kan
nyttja rastplatser.
Hur kommer ni att sprida projektets resultat?
Svar: Genom hemsidor samt genom Höga Kustens officiella hemsida samt genom media.
Hur ska verksamheten se ut efter projektets slut?
Svar: Efter projektets slut kommer entreprenörer och allmänhet kunna nyttja faciliteter och kajakturismen i
Höga Kusten nått en ny nivå. FriluftsByn sköter underhåll av vindskydd som gör att de kan leva kvar under
längre period.

Er vanliga verksamhet
Hur är projektet avgränsat från er vanliga verksamhet?
Svar: I dagsläget finns ingen kajakverksamhet i området och projektet kommer särredovisas.

Andra sökta och beviljade stöd
Har du som sökande sökt eller beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har din verksamhet fått stöd som är av typen statsstöd av mindre betydelse under de senaste tre
beskattningsåren?
Svar: Nej
Kommer ni att genomföra projektet även utan det stöd ni söker här?

Svar: Nej
Motivera ert svar.
Svar: Utan stöd blir det svårt att genomföra satsningen.

Ideellt arbete och övriga ideella resurser
Kommer ni att ha med ideella resurser i projektet?
Svar: Ja
Beskriv det ideella arbetet
Svar: Vi kommer att bygga en hemsida kring kajakpaddlingen för att ge mer uppmärksamhet till satsningen
samt bistå i arbetet med egen kraft samt bedriva PR verksamhet. Nätverksmöten kommer att hållas en gång
per år.
Ange värdet av det ideella arbetet i kronor?
Svar: 50000
Beskriv de övriga ideella resurserna.
Svar: Skötsel kommer att ske på ideell basis.
Ange det totala värdet av övriga ideella resurser i kronor?
Svar: 15000

Mätbara mål och uppföljningsuppgifter
Kommer projektet att leda till att nya företag skapas?
Svar: Nej
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för kvinnor?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 430
Kommer projektet att leda till nyskapade arbetstillfällen för män?
Svar: Ja
Ange hur många timmars sysselsättning per år som kommer att skapas.
Svar: 430

Utgifter
Utgifter
Utgiftstyp

Investeringar

Övriga utgifter

Beskrivning
Vindskydd,
eldplats samt
toalett vid
Veåsand och
Storvalmen alt
Lillvalmen
Karta

Belopp (kr)

100000

5714

Omklädningsrum
40000
vid parkering
Veåsand
Renhållning och
Utgifter för personal
5000
Skötsel
Sittytor vid
Investeringar
10000
Veåsand
Skyltar och
Investeringar
15000
vepor "Höga
Kustenbandet"
Staket och
Investeringar
20000
barnsäkring
Veåsand
Stig från
Investeringar
Docksta/Bergs 5000
by till Veåsand
Infostuga för
Investeringar
80000
allmänhet vid
Veåsand
* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms.
Investeringar

Finansiering
Typ av finansiering
Sökt projektstöd
Övrigt offentligt stöd från LAG
Egen privat finansiering

Belopp (kr)
134000
66000
85714

Bilagor
Bifogade bilagor
• Aktivitetsplan: Aktivitetsplan Kajak Skuleberget Höga Kusten.docx
• Budgetmall för projektstöd: Budgetmall Kajaksatsning - RÄTT BILAGA.xlsx
• Budgetmall för projektstöd: Budgetmall Kajaksatsning.xlsx

197711097837

