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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af 50 mio. kr. i 

form af midler øremærket turismeudviklingsprojekter.  

 

Der er i Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet mellem regeringen og 

Dansk Folkeparti (maj 2018) afsat 50 mio. kr. årligt til lokal og tværgående turisme-

udvikling. Bestyrelsen traf 29. januar 2019 beslutning om at udmønte midlerne i to 

puljer: a) 40 mio. kr. i en destinationsudviklingspulje, der kun kan ansøges af desti-

nationsselskaber, og b) 10 mio. kr., i en pulje for lokal og tværgående turisme, der 

kan anvendes til øvrige turismeprojekter, herunder destinationsudvikling i ø-kommu-

ner, og som også kan søges af andre aktører end destinationsselskaber. 

 

Ansøgninger og indstillinger 

Der blev annonceret en ansøgningsrunde den 22. februar 2019 med ansøgningsfrist 

17. april 2019. Sekretariatet har modtaget 46 ansøgninger, og der er i alt ansøgt om 

støtte for ca. 108 mio. kr. 

 

Bestyrelsen forelægges i alt 42 ansøgninger, da flere ansøgninger enten er blevet lagt 

sammen eller trukket. Samtlige 50 mio. kr. indstilles til bevilling. Fordelingen af antal 

indstillinger på de to puljer fremgår af tabellen nedenfor.  

 

Tabel 1. Fordeling af tilsagn 

Indstilling Destinationsudviklings-

puljen 

Puljen for lokal og tværgå-

ende turismeudvikling 

I alt 

Tilsagn 13 4 17 

Betinget tilsagn 5 4 9 

Afslag 4 12 16 

I alt 22 20 42 

 

Det gælder for alle ansøgere til destinationsudviklingspuljen, at sekretariatet vurde-

rer, at de er berettigede til at modtage støtte fra denne pulje, da de vurderes at have 

den krævede kritisk masse for at udgøre et destinationsselskab (se bilag 4.1.2.2). 

 

Forelæggelse af indstillingsnotater 

Bestyrelsen forelægges på grund af det høje antal ansøgninger udelukkende indstil-

lingsnotater for de ni ansøgninger, der indstilles til betinget tilsagn. De resterende 

indstillingsnotater er tilgængelige for bestyrelsen i Admin Control sammen med 

samtlige indstillede ansøgninger i deres helhed. 

 

Et betinget tilsagn gives, hvis en ansøgning indstilles til tilsagn, men hvor budget 

eller aktiviteter samtidig indstilles til justering i forhold til ansøgningen. Det kan være 

i tilfælde, hvor aktiviteter vurderes at have lav effekt, at være konkurrenceforvri-

dende, drift, overlappende med andre tiltag eller på anden vis uhensigtsmæssige. Der 

kan også være tale om en økonomisk prioritering af puljens begrænsede midler. 
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I indstillingerne beder sekretariatet eksplicit om mandat til at gå i dialog med ansø-

gerne om justering af de projekterne og/eller at bestyrelsen godkender en konkret 

justering.  

 

De nævnte ni projekter er listet nedenfor:  

 

Projekter under destinationsudviklingspuljen: 

 

• Destination North Denmark: Der lægges op til at lade to hovedaktiviteter 

udgå af projektet. 

 

• Etablering og udvikling af Destination Vestkyst Sjælland: Der lægges op 

til at lade en aktivitet omhandlende udlejning af fritidshuse udgå af projektet. 

 

• DigitalEX - EXPANDING the digital destination: Der lægges op til at 

støtte projektet på betingelse af, at visse konkurrenceforvridende aktiviteter 

udgår, og at det samlede budget reduceres. 

 

• Den nordjyske Vestkyst: Der lægges op til en væsentlig reduktion af den 

del af den støtte, der er ansøgt til internationale markedsføringsaktiviteter. 

 

• NEXT GENERATION TRAVELERS: To ud af tre aktiviteter vurderes at 

have lav effekt og bør udgå af projektet. 

 

Projekter under puljen for lokal og tværgående turismeudvikling: 

 

• Verdens Mindste Krydstogt: Der er i projektet aktiviteter, der vurderes at 

være konkurrenceforvridende og/eller statsstøtte. 

 

• Internationalt markedsføringssamarbejde i Østersøregionen: Projektet 

ansøger om over 50 pct. (5.846.925 kr.) af puljen for lokal og tværgående 

turisme-udvikling til aktiviteter, der almindeligvis blandt andet finansieres af 

driftsmidler. 

 

• Danmarks Østersfestival: Der har i behandlingen af ansøgningen været 

dialog med ansøger om revidering af projektets budgetposter. Det er uklart, 

om projektets aktiviteter kan gennemføres med det reviderede budget. 

 

• Oplevelser på Vinterøen Bornholm: Der et behov for en præcisering og 

uddybning af projektets aktiviteter, herunder justering af budget.  

 

For uddybning af sekretariatets vurdering og scoring af projekterne henvises til ved-

lagte oversigts- og baggrundsnotat (4.1.2.2). Af notatet fremgår også en oversigt over 

de eksisterende og kommende destinationsselskaber, der forventes at udgøre den de-

centrale turismefremme for fremtiden.  

 

Næste ansøgningsrunde af midlerne under Pulje til lokale og tværgående turismepro-

jekter forventes at blive annonceret primo 2020.  
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Vedlagt sagen er et oversigts- og baggrundsnotat (4.1.2.2) samt de ni indstillingsno-

tater (4.1.2.3) for projekter, der i de to puljer indstilles til betinget tilsagn. 

 

Indstilling Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstillinger.  

 


