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Bilag 5.9.3. Baggrundsbilag vedr. turisme ansøgning
Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til én enkelt ansøgning, der
grundet særlige omstændigheder ikke var medtaget, da bestyrelsen behandlede
de øvrige ansøgninger til ”Turismepuljen” på i alt 50 mio. kr. på mødet den 26.
juni 2019. I appendiks 1 uddybes mulige årsager til dette.
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Af hensyn til Forvaltningslovens bestemmelser om ligebehandling, rådes der
med denne fremlæggelse nu bod på dette.
Ansøgningen der nu forelægges bestyrelsen, omhandler støtte til etabling og afvikling af det internationale sejlsportsevent ”SailGP” med dansk deltagelse i
2020 og 2021. Eventen vil blive afviklet enten den 21. – 22. august eller 11. –
12. september i 2020 og ca. samme tidspunkt året efter.
Det ansøgte beløb er kr. 3.971.272,54. Beløbet er beregnet som 50% af mankoen mellem de nuværende forventede indtægter og udgifter. Ansøger har oplyst, at de resterende 50 % vil løbende ansøges i øvrige fonde og sponsorater.
Det er dog sekretariats vurdering, at eventet er omfattet at reglerne om statsstøtte, idet formatet – eventens størrelse, organisation og økonomi med indtægter fra besøgende, merchandise, markedsføring i udlandet mv. – vurderes at
udgøre kommerciel aktivitet. Det betyder, at projektet maksimalt kan modtage
op til 200.000 euro (ca. 1,5 mio. kr.) i offentlig støtte i en periode på tre regnskabsår under reglerne om ”de minimis”.
Ansøger er Spring21. I den efterfølgende dialog med sekretariatet, har ansøger
tilkendegivet, at KDY (Kongelig Dansk Yachtklub) kan blive den reelle støttemodtager og ansvarlig for projektet. Dette er dog ikke dokumenteret af KDY,
og vurderes ikke at have afgørende betydning for sekretariatets indstilling om
at meddele afslag til projektet.
Baggrund for puljen for lokal og tværgående turisme
Der er i ”Aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet” mellem regeringen
og Dansk Folkeparti (maj 2018) afsat 50 mio. kr. årligt til lokal og tværgående
turismeudvikling. 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 destinationsselskaber, og b) 10 mio. kr., i en pulje for lokal og tværgående turisme, der kan anvendes til øvrige turismeprojekter, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner, og som også kan søges af andre aktører end
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destinationsselskaber. Det er den sidstnævnte del af puljen, der er ansøgt om og
således på de vilkår, som nærværende ansøgning skal vurderes på baggrund af.
Ansøgninger og indstillinger til puljen
Der blev annonceret en ansøgningsrunde den 22. februar 2019 med ansøgningsfrist 17. april 2019. Sekretariatet modtog 46 ansøgninger, og der blev ansøgt om
støtte for ca. 108 mio. kr. Bestyrelsen blev forelagt alt 42 ansøgninger, da flere
ansøgninger enten blev lagt sammen eller trukket. Samtlige 50 mio. kr. blev udmøntet til i alt 26 tilsagn (heraf 9 betinget) og 16 afslag. Til puljen på 10 mio. kr.
blev der givet tilsagn til 8 ansøgninger (heraf 4 betinget) og 12 afslag.
Den ansøgning, der fik (betinget) tilsagn med den laveste score, fik 50 point.
Denne ansøgning er scoret på 45 point jf. sekretariatets indstilling, som ligger på
Admincontrol.
Om støtte til events
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse modtog flere ansøgninger vedrørende
eventstøtte. Der var tale om både sports- og kulturevents. Sekretariatet lagde i
sine vurderinger vægt på, at der ikke kunne gives støtte til driftsudgifter, jf. annonceringsmaterialet. Derimod blev det vægtet højt, hvis projekternes aktiviteter
ville give flest mulige varige effekter. Det kunne fx være i form af støtte til udvikling af en eller flere events, der vil blive gentaget fremover, og som indgik i
en strategisk indsats som fx styrkelse af vintersæsonen i en destination.
På grund af udformningen af annonceringens nuværende budgetvejledning, har
det ikke været muligt at give støtte til den betaling (”fee”), som en værtsby eller
organisation skal betale til det nationale eller internationale forbund i forbindelse
med afholdelse af store sportsevents.
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen meddeler afslag til ansøgningen om 3.971.272,54 i
støtte til ”Danish SailGP Team + SailGP Copenhagen” med begrundelse om de
usikkerheder som har ført til den forholdsvist lave vurderingsscore på 45: Ansøgers begrænsede organisatoriske og økonomiske kapacitet, beskrevne effekter, der synes urealistiske høje samt det økonomiske setup, der er uklart; dels
omfatter budgettet udgifter, der ikke er støtteberettiget, dels er restfinansieringen til dels fortsat uoplyst. Denne vurdering er udfoldet i indstillingen.

