SØKNADSSKJEMA
Regionrådets støtteordning for arrangementer, 2017

Fakta om søker:
Navn på søker
Gateadresse
Postnummer
Poststed

Gålå Event AS v/bedriftsnettverk Gålå
Røsslyngsetra, Gålåvegen 1353
2646
Gålå

Faktaopplysninger-kontaktdata:
Navn på kontaktperson
Gateadresse
Postnummer
Poststed
Mobil
E-postadresse

Eldrid Rudland - prosjektleder bedriftsnettverk Gålå

90549631
eldrid@skappa.no

Medsøker:
Skal andre
Peer Gynt as som innholdsleverandør og kompetansepartner.
klubber/foreninger/foretak Gålå Turløyper som kjentmann, utsetting av stolper og
stå som medsøker?
vedlikeholder.
Det er viktig å ha med orienteringsklubben, men dette er ikke
avklart ennå.
Søkers virksomhet:
Kort beskrivelse av
søkeren, bakgrunn,
tidligere arrangement, status økonomi og
antall medlemmer.

Gålå Event er den nøytrale part i nettverkssamarbeidet på
Gålå, og driver turist aktiviteter på Gålå. Enten basert på
bestilling eller gjennom ukentlige program i høytider og ferier.
Gålå Event er ingen stor bedrift, men for klyngesamarbeidet på
Gålå er de den naturlige part for samarbeid og koordinering.
Bedriftene på Gålå har de siste to årene jobbet med konsept
for utvikling og Gålå Event har vært det selskapet som er
benyttet som søknadspartner og utviklingsaktivitetene gjøres i
fellesskap med Skåppå Kunnskapspark som fasilitator.

Fakta om arrangementet:
Navn på arrangementet
Hvor skal arrangementet
avholdes?

”Mang en vei står meg åpen, på valget kjenner man vismann
fra tåpen” – Vi jakter Peer Gynt i Peer Gynts rike
Det finner sted 10. August på Gålå – i naturen.

Tidspunkt for avvikling
Forventet antall deltakere

Antall ledere
Forventet media
oppslutning
Forventet publikumstall
Samarbeide lag/foreninger

10. august kl. 12-16. Avslutning på stabburstrappa på Borgen
kl. 16.00.
150 – men prosjektet har en langsiktig effekt med stolper som
vi stå igjen på destinasjonen til glede for turister og tilreisende
gjester.
1
Lokale og regioner aviser. Vinner av konkurransen sinn
regionale avis.
150 – i år 1. Langsiktig effekt.
Gålå Idrettsarena, med tilhørende idrettslag. Ønskelig å få
landslag til å ta en av sine økter på Gålå. Det er kjent av
langrennslandslaget for kvinner pleier å være på Kvitfjell rundt
denne perioden.

Prosjektopplysninger:
Hva søkes det støtte til?
(beskriv utviklingstiltak)

Utvikling av stolper med Peer Gyntsk innhold, samt midler for
gjennomføring av selve arrangementet.
Gålå nettverket har enes om å benytte Peer Gynt som
gjennomgående tema i markedsføring og med tanke på
produktutvikling i destinasjonen. Nettverket har fått ny profil,
og hver av de samarbeidende aktører har planer om
egenutvikling basert på Peer Gynt.
Stolpejakt prosjektet er et fellesgode tiltak som vi ønsker å få
realisert med start og arrangement under Peer Gynt-stemnet.
Det skal ikke utvikles ny programvare for dette prosjektet, men
ta i bruk og videreutvikle dagens software:
https://www.stolpejakten.no/
Det er ønskelig å utvikle softwaren slik at det kan vises
filmsnutter og bilder når den som er ute i naturen har fanget
en stolpe. Målet er å få plassert ut 20 stolper på Gålå.
Under arrangementet den 10. August vil medvirkende i Peer
Gynt på Gålå plasseres ut på 3 av stolpene på Gålå.
Det vil det trekkes tre vinnere som finner hver av de 3 ulike
aktørene den 10. august og har postet en instagrampost med
seg selv og aktørene på #jakterPeerGynt.
Overall vinneren blir den som har vært innom flest stolper i
løpet av stemneperioden til Peer Gynt.

Hvilke effekter forventes
det at utviklings-prosjektet

Utvikling av stolpejakten på Gålå vil gi innbyggere, hytteeiere
og tilreisende gjester en følelse av å ha kommet til Peer Gynts

vil gi for
rike også i andre perioder enn under selve Peer Gynt-stemnet.
arrangementet/arrangøren Dette er god motivasjon i å komme seg ut på tur både sommer
og vinter.
og omgivelsene?

Søknadsbeløp
Spesifiser søknadsbeløpet
på kostnadsposter og legg
ved totalbudsjett for
arrangementet

Er det søkt om annen
finansiering?

Vi ser at tiltakene i Lillehammer og Gjøvik at dette har gitt stor
motivasjon både for barn og voksne.
100 000,Timer Kostnad
Software fra Andmark Software
Kr ??????
Kartmateriell
30
600 kr 18 000
Tekster, bilder og film til
software
10
600
Kr 6 000
Kjøp av stolper og
design/trykk av stolpejaktskilt
kr 8 000
Sette ut stolper
30
600 kr 18 000
Valg av stolpepunkter
15
600
kr 9 000
Oppsett og oppfølging av
instagram konto: Jakter Peer
15
600
kr 9 000
Gynt
Gjennomføring arrangement
30
600 kr 18 000
Kunstneriske innslag på
stolpepunktene
3 stk
5000 kr 15 000
140
kr 101000
Det søkes finansering for bruk av software da denne kostnaden
ikke er kjent på nåværende tidspunkt.

Rapportering/Etterarbeide:
Evalueringsrapport – hvem
utarbeider og når skal den
foreligge?
Regnskap – når vil
revisorgodkjent regnskap
oversendes?
Øvrige kommentarer:

Rapport utarbeides av Gålå Event v/bedriftsnettverket Gålå og
foreligger høsten 2017.
Ved årsskifte 2017/2018

