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Ofte stillede spørgsmål til turismeannonceringen offentliggjort d. 22. fe-

bruar 2019 

Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse modtager løbende 

spørgsmål vedrørende annonceringen af de midler til lokale og tværgående tu-

rismeudviklingsprojekter, der blev offentliggjort fredag den 22. februar 2019.  

 

Nedenfor fremgår en række spørgsmål og svar. Dokumentet opdateres løbende. 

 

Hvem kan søge støtte fra puljen for lokal og tværgående turismeudvikling 

(10 mio. kr.)? 

Som udgangspunkt kan enhver juridisk enhed (fx en virksomhed, en forsknings-

institution, en offentlig institution, en forening mv.) i Danmark søge tilskud. Det 

gælder også aktører, der ikke er destinationsselskaber.  

 

Kan man søge støtte til drift? 

Nej. Der gives ikke støtte til drift eller driftslignende aktiviteter. 

 

Kan samme ansøger ansøge om flere projekter? 

Ja. Samme ansøger kan godt indsende flere forskellige ansøgninger, men man 

kan af tekniske grunde kun arbejde i én ansøgning ad gangen. Det betyder, at 

man skal have indsendt den første ansøgning, inden man kan begynde at udfylde 

den næste. 

 

Derfor anbefaler vi, at I først downloader og udfylder Word-udgaven af ansøg-

ningsskemaet. Denne tilgang er også nyttig, hvis I er flere, der arbejder med at 

udfylde skemaet.  

 

Vi vil gerne ansøge om destinationsudvikling og international markedsfø-

ring i samme projekt – kan vi det? 

Nej. Af tekniske grunde er det nødvendigt at indtaste to projektansøgninger – én 

til destinationsudvikling og én til international markedsføring – og i ansøgnin-

gerne angive, at de hører sammen. Sekretariatet vil i sin behandling vurdere pro-

jektet som én samlet indsats.  

 

Kan man eftersende de politiske hensigtserklæringer om konsolidering? 

Ja. Hvis I ikke kan nå at fremskaffe de politiske hensigtserklæringer om konso-

lidering i et destinationsselskab inden fristen for ansøgninger den 17. april 2019, 

kan erklæringerne eftersendes til sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebe-

styrelse på deb@erst.dk. Fristen for de politiske hensigtserklæringer er den 24. 

maj 2019 kl. 12.00.  

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/indsatsomraade-turisme
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/ansoegningsskema_turisme.docx
mailto:deb@erst.dk
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Kan man søge støtte til konsolidering i destinationsudviklingspuljen, selvom 

man endnu ikke er konsolideret i ét destinationsselskab? 

Ja. Destinationsudviklingspuljen kan kun søges af destinationsselskaber. Men 

for at understøtte konsolideringen i destinationsselskaber gives ansøgere mulig-

hed for dispensation til at søge støtte fra puljen, hvis formålet netop er at under-

støtte en konsolideringsproces, der endnu ikke er tilendebragt. 

 

Dispensationen kan gives på baggrund af en politisk hensigtserklæring fra rele-

vante kommuner om ønsket konsolidering i et selskab, der opfylder Erhvervs-

styrelsens kriterier. De politiske hensigtserklæringer vedlægges ansøgningen.  

 

Vi har konsolideret os i et destinationsselskab, men vi har eksisterende kom-

munale bevillinger til underliggende selskaber, der endnu ikke er udløbet. 

Er det et problem ift. at kunne søge støtte i destinationsudviklingspuljen? 

Ikke nødvendigvis. Det fremgår af annonceringsmaterialet, at et destinationssel-

skab ikke kan komme i betragtning til en bevilling fra destinationsudviklings-

puljen, hvis de deltagende kommuner parallelt med engagementet i destinations-

selskabet opretholder andre lokale selskaber, der arbejder med turismefremme 

og destinationsudvikling. 

 

Bevillingsaftaler med lokale underliggende selskaber, som er indgået før annon-

ceringen af turismemidlerne den 22. februar 2019, vil dog ikke være en hindring 

for, at et destinationsselskab vil blive vurderet som konsolideret. Men kommu-

nerne vil ikke fremover kunne give tilsagn om nye bevillinger til lokale selska-

ber. 

 

Kan vi i samme ansøgning søge støtte til konsolidering og efterfølgende ud-

viklingsaktiviteter? 

Ja. Som del af en ansøgning om konsolidering kan indgå aktiviteter, der ligger 

ud over konsolideringen og fx omhandler destinationsudvikling, udvikling af op-

levelser eller international markedsføring (se annonceringsmaterialet), men hvis 

støtte er betinget af en afsluttet konsolidering.  

  

Det vil fremgå af et evt. projekts tilsagnsvilkår, at konsolideringsfasen skal være 

afsluttet, før de øvrige aktiviteter kan igangsættes, og støtten udløses.  

 

Kan destinationsselskaber arbejde sammen på tværs – fx om international 

markedsføring – uden at miste muligheden for at søge støtte i destinations-

udviklingspuljen? 

Ja. Destinationsselskaber kan godt arbejde sammen på tværs. Det kan fx ske i 

fælles projekter. 

 

Kan en kommune være medlem af / finansiere mere end ét destinationssel-

skab? 

Nej. En kommune kan kun have engagement i ét destinationsselskab, hvis desti-

nationsselskabet skal have mulighed for at søge støtte i destinationsudviklings-

puljen. Men destinationsselskaber kan godt samarbejde på tværs – fx i projekter 

om international markedsføring. 
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Hvordan kan projekter finansieres? 

Projekters finansiering kan bestå af timer og kontanter. Det fremgår af budget-

vejledningen, at finansiering af projekter kan ske i følgende former: 

 

• Tilskud fra decentrale erhvervsfremmemidler  

• Kontant privat finansiering  

• Kontant offentlig finansiering  

• Egenfinansiering – privat  

• Egenfinansiering – offentlig  

 

Kan man få støtte til fee/gebyr, fx til sportsforbind i forbindelse med til-

trækning af internationale events? 

Nej. De tilskudsberettigede typer af omkostninger for denne annoncering 

følger budgetvejledningen: 

 

A. Direkte lønomkostninger  

B. Ekstern konsulentbistand  

C. Anlæg og anskaffelser (udstyr, materialer m.m.)  

D. Revision  

E. 18 pct. overhead af de direkte lønomkostninger  

 

Vi har yderligere spørgsmål, hvad gør vi? 

Har I spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte teamleder Lasse Fridberg 

Bilstrup: lasbil@erst.dk og 3529 1510. 

https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/dem_budgetvejledning.pdf
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/dem_budgetvejledning.pdf
https://erhvervsfremmebestyrelsen.dk/sites/default/files/dem_budgetvejledning.pdf
mailto:lasbil@erst.dk

	Ofte stillede spørgsmål til turismeannonceringen offentliggjort d. 22. februar 2019

