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Beslut angående finansiellt bidrag till Riksförbundet Goodgame avseende utveckling av 
dataspelsfestivalen Birdie I Uppsala. 

Den ideella organisationen Goodgame - Riksförbundet för tv- och dataspelare - har inkommit 
med en ansökan om bidrag t i l l att utveckla den Uppsalabaserade datorspelsfestivalen Birdie 
under 2015. 

Enligt delegationsordningen för kommunstyrelsen fattar näringslivsdirektören beslut 
om att bifalla ansökan och ge Riksförbundet Goodgame ett verksamhetsbidrag om 200.000kr 
att betalas ut i två steg: 150.0001a efter besluts undertecknande samt 50.000kr efter 
inlämningen av evenemangsutvärderande rapport senast sept. 2015. 

Verksamhetsbidraget skall gå t i l l projektledning och stödjande insatser v id genomförande av 
Birdiefestivalen under 2015. 

Postadress: Uppsala kommun, Kommunledningskontoret • 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stadshuset, Vaksalagatan 15 • Telefon: 018 - 727 00 00 (växel) • Fax: 018 - 727 00 01 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 
www.uppsala.se 



ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2015 
avseende utveckling av Birdiefestivalen i Uppsala 

Riksförbundet Goodgame ansöker om ett verksamhetsbidrag om 200 000 kr t i l l projektledning för att 
utveckla sin verksamhet i Uppsala tillsammans med föreningen Birdie och Birdiefestivalen. 
Verksamhetsbidraget kommer att gå t i l l projektledning och stödjande insatser vid genomförande av 
Birdiefestivalen under 2015. 

BAKGRUND 
Inom ramen för Riksförbundet Goodgame verkar spelföreningen Birdie med evenemanget 
Birdiefestivalen. Birdiefestivalen är idag Sveriges största ideellt datorfestival som lockar tusentals 
besökare och deltagare. Under 2014-2016 äger Birdiefestivalen rum på Fyrishov. Goodgames tidigare 
insatser med projektledning har varit essentiellt för festivalens utveckling. 

En del av Birdie är dataspel som sport ("e-sporf') vilket vuxit kraftigt de senaste åren. Idag är det 
sannolikt fler ungdomar som utövar e-sport än de som spelar fotboll. Birdie har idag flera tävlingar i e-
sport och det finns stor potential att utveckla dessa samt addera andra koncept. E-sporten idag drar idag 
en internationell publik och de största tävlingarna har miljontals tittare online. 

En annan del av Birdie är "Scene", dvs kunskapstävlingar i bla programmering, grafik, skapande, film, 
musik etc med datorn som verktyg. Birdie har flera tävlingar i Scene och det är attraktiva möjligheter 
för företag, skola och universitet för rekrytering. 

Kommunen har tillsammans med det lokala näringslivet identifierat ett antal prioriterade 
branschområden för särskilda klustersatsningar. Informations- och kommunikationsteknik ("IKT") är ett 
av dessa områden. Dataspelsutveckling och evenemang som fokuserar på dataspel utgör här en 
strategiskt viktig bransch för Uppsala ur ett näringslivsperspektiv. Dessutom har Regionförbundet 
Uppsala län i sin rapport "Underlag för framtida satsningar inom kulturella och kreativa näringar i 
Uppsala län" identifierat dataspelsbranschen som viktig för satsningar inom kulturella och kreativa 
näringar. 

S Y F T E O C H ÖVERGRIPANDE MÅL 

Goodgame skall 

1 .finansiera projektledare ti l l Birdie under 2015, 

2. koordinera marknadsföring och exponering av Birdie, 
3. säkra samarbeten med partners och leverantörer som kan bidra ti l l utvecklingen av Birdie som 
evenemang, 

4. hålla en nära kontakt med kommunens företrädare i syfte att koordinera tävlingar och 
aktiviteter på Birdie och andra närliggande frågor, 

5. ta fram underlag t i l l pressreleaser och texter t i l l nyheter, 

6. sammanställa en slutrapport med bl.a. pressklipp senast den 1 november 2015, 

BUDGET 
Goodgames kommer att använda verksamhetsbidraget för att stödja dataspelsfestivalen Birdie med 
projektledning. Verksamhetsbidraget kommer att fördelas på nedan poster. 



Projektledning 50% under 8 månader 

Kostnader knutna ti l l projektledaren, tex 
Resekostnader, traktamente, etc 
Telefoni, bredband 
Datorkostnader 
Förbrukningsmaterial 
Administration 

Vid beviljad ansökan önskas att verksamhetsbidraget utbetalas ti l l Goodgames PlusGiro 5823-3544 

Anneli Persson, Generalsekreterare 
Riksförbundet Goodgame 
org.nr 802412-2718 
Styrmansgatan 19 
252 70 Råå 
+46 73 644 08 82 
annelie.persson@goodgame.se 
www.goodgame.se 


