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Formål
Bestyrelsen skal under dette punkt træffe beslutning om udmøntning af 50,8 mio. kr.
(forhøjet pga. tilbageløbsmidler) under puljen for lokale og tværgående turismeprojekter 2021. Af den samlede pulje kan 40 mio. kr. alene søges af tværkommunale
destinationsselskaber, mens de resterende 10 mio. kr. også kan søges af andre turismefremmeaktører til lokale og tværgående projekter, herunder til destinationsudvikling i ø-kommuner.
Baggrund
Dansk turisme står efter mange års fremgang midt i en alvorlig og længerevarende
krise som følge af ændrede rejsemønstre, reduceret efterspørgsel og betydelig usikkerhed i relation til COVID-19. Turismeerhvervets konkurrenceevne er svækket, særligt i de større byer, og beskæftigelsen inden for turismeerhvervet faldende. Bestyrelsen har udpeget udviklingen af dansk turisme som et væsentligt fokusområde. I sommeren 2020 udmøntede bestyrelsen 63 mio. kr. til turismeinitiativer, og derudover er
der udmøntet i alt 225 mio. kr. i omstillingspuljen, der har turisme- og oplevelseserhvervet som en central målgruppe.
Bestyrelsen besluttede den 5. november 2020 at indkalde ansøgninger inden for temaet lokale og tværgående turismeprojekter. I dette års annoncering har der været et
særligt fokus på virksomhedernes tilpasning til en situation efter COVID-19 og på
grøn og bæredygtig turisme samt partnerskab og tværgående samarbejder, hvilket
også afspejles i de modtagne ansøgninger. Der er søgt midler til projekter inden for
alle seks strategiske fokusområder for turisme, som fremgår af Erhvervsfremme i
Danmark 2020-2023.
Ansøgningerne er vurderet på følgende fire kriterier: Virksomhedernes behov (35 point), strategisk forankring (20 point), partnerskab og samarbejde (35 point) samt forenkling (10 point). For at komme i betragtning til tilsagn skal en projektansøgning
opnå minimum 65 ud af 100 point på ovenstående kriterier samt minimum 50 pct. af
det maksimale antal point pr. kriterium.
Til bestyrelsens orientering er konsolideringen af destinationsselskaber nu tilendebragt og har resulteret i 19 tværkommunale destinationsselskaber, der har ansvaret
for destinationsudviklingen i de respektive områder. På nuværende tidspunkt står 8
kommuner uden for et destinationsselskab.
Løsning
Sekretariatet har i alt modtaget 25 ansøgninger, hvoraf én efterfølgende er trukket
tilbage. Samlet er der ansøgt om midler for 68.344.941,60 kr.
Sekretariatet indstiller 12 ansøgninger til tilsagn for et samlet beløb på 50.534.360 kr.
Såfremt bestyrelsen beslutter at prioritere yderligere midler til turisme under punkt 3.
Udmøntning af reserve af decentrale erhvervsfremmemidler indstiller sekretariatet,

2/3

Dagsordenspunkt 9

Cover – Behandling af ansøgninger i puljen Lokale og
tværgående turismeprojekter

Bilag 9.1

at yderligere fem projekter modtager tilsagn, således at der samlet udmøntes
60.647.360 kr.
Ansøgningerne har i høj grad fokus på grøn og bæredygtig turisme. Ansøgningerne
fra destinationsselskaberne indeholder bl.a. aktiviteter, der omhandler udvikling af
vandre- og cykelferieprodukter, tiltrækning af erhvervs- og mødeturisme, udvikling
af kulturturismen i en destination samt internationale markedsføringsaktiviteter (koordineret med VisitDenmark) målrettet destinationernes nærmarkeder. Herudover er
der ansøgninger, som vedrører en bæredygtig omstilling af overnatningssektoren,
samt bæredygtig destinationsudvikling.
For den afsatte pulje på 50,8 mio. kr. er det sekretariatets indstilling, at de ansøgninger, der har scoret højst (fra 88 til og med 69 point) indstilles til tilsagn. Det drejer
sig om følgende 12 ansøgninger:
• SUSTAINABLE CHOICE CPH (Wonderful Copenhagen) Scorer 88 point
• HIKE FYN - Bæredygtig vandreturisme på Fyn og Øerne (Erhvervshus Fyn
P/S) Scorer 86 point
• Vestkysten, som samlet powerbrand (Destination Nordvestkysten) Scorer 85 point
• Bæredygtig destinationsudvikling gennem internationale styrkepositioner (Destination Nord FMBA) Scorer 84 point
• Indlandsturisme og fødevarer - Produktudvikling, gæstespredning og helårsturisme i Destination Vesterhavet (Destination Vesterhavet) Scorer 83 point
• ASK ME – Skab turismeværdi med frivillige (Fonden VisitAarhus) Scorer 83
point
• Bedre adgang og mobilitet – oplev endnu mere på cykel Fjordlandet og Nationalpark Skjoldungernes Land (Destination Fjordlandet) Scorer 80 point
• Grøn mobilitet til og i Nationalpark Kongernes Nordsjælland (VisitNordsjælland FMBA) Scorer 78 point
• Vild med Natur – bæredygtig outdoor oplevelsesudvikling (VisitSydsjællandMøn A/S) Scorer 75 point
• MEET FYN - erhvervsturisme som driver for erhvervsudvikling (Destination
Fyn) Scorer 73 point
• Danmarks Maddestinationer (Visit Lolland-Falster A/S) Scorer 70 point
• E.A.T. - Eating and Tourism (VisitHerning) Scorer 69 point
Følgende fem ansøgninger er tilsvarende vurderet som A-sager, men vil alene opnå
tilsagn, hvis bestyrelsen beslutter at afsætte yderligere midler til turisme:
• Bæredygtige destinationer i praksis (Danske Destinationer) Scorer 68 point
• GREEN INVEST – SUSTAINABLE BUILDINGS IN COASTAL & NATURE
TOURISM (Dansk Kyst- og Naturturisme) Scorer 67 point
• Gentænk Kulturturismen: Fremtidens bæredygtige attraktioner i Destination
Trekantområdet (Destination Trekantområdet) Scorer 67 point
• Autentisk Lokalt Værtskab på Sydsjælland & Møn (VisitSydsjælland-Møn A/S)
Scorer 66 point
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• De bedste ferieoplevelser skaber vi sammen – fase 2 (Destination Sønderjylland) Scorer 65 point
Syv ansøgninger indstilles til afslag.
Vedlagt er et oversigtsnotat, bilag 9.2., der giver et overblik over ansøgningerne, herunder ansøgte beløb, samlet score og indstilling til henholdsvis afslag og tilsagn. Ansøgninger og indstillingsnotater er tilgængelige for bestyrelsen i Admincontrol.
Videre proces
I forlængelse af bestyrelsens behandling på mødet vil der for nogle ansøgninger være
behov for opfølgende sagsbehandling inden udsendelse af endeligt tilsagn. Dette kan
relatere sig til spørgsmål vedr. statsstøtte, justering af budget, aktiviteter eller lign.
Endeligt tilsagn vil blive udstedt hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet.
Kommunikation
Sekretariatet orienterer ansøger om henholdsvis tilsagn og afslag gennem en servicemeddelelse og publicerer pressemeddelelse om bestyrelsens beslutning umiddelbart
efter mødet.
Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen
• godkender vedlagte indstillinger, herunder at de 12 ansøgninger, der har scoret
højst tildeles tilsagn, mens syv ansøgninger, der har scoret lavest, tildeles afslag,
• godkender, at evt. yderligere midler prioriteret til turisme udmøntes, således
at de fem ansøgninger, der har scoret fra 65 til 68 point, ligeledes opnår tilsagn
(såfremt der ikke prioriteres yderligere midler til turisme, modtager ansøgningerne, der har scoret 65 – 68 point, afslag).

