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Bilag 7.1.2: Indstillingsnotat  
 

TILLÆGSBEVILLING 

PROJEKTTITEL: Hub for Innovation in Tourism (HIT) 

OPERATØR: DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DANSK KYST- og NATURTURISME 

PARTNERE: Meet Denmark, Dansk Storbyturisme v/Wonderful Copenhagen og erhvervshusene  

NUVÆRENDE PROJEKTPERIODE: Projektets nuværende budget (kr.): 26.599.560 kr.  

NY PROJEKTPERIODE VED TILLÆGSBEVILLING: 28.05.2021-01.06.2023: Projektets kommende budget (kr.): 
28.599.560 kr.  

 

Tabel 1. Indstillet tillægsbevilling (kr.) og samlet tilskud i pct. af samlet budget  

 INDSTILLET 
TILLÆGSBEVILLING (KR.) 

SAMLET TILSKUD (INKL. INDSTILLET 
TILLÆGSBEVILLING) I PCT. AF SAMLET 
BUDGET  

REACT-EU, Social-
fonden 

1.500.000,00 Projektet kan finansieres med 75 pct. af de støtteberet-
tigede udgifter. 

Indstillet i alt 1.500.000,00  

 

PROJEKTRESUMÉ 

Formålet med projektet er at etablere en national indsats for at styrke iværksætteri og innovation i turismen med særligt 
fokus på bæredygtighed og grønne løsninger i turisme samt øget digitalisering og brug af nye teknologier gennem kom-
petenceudvikling. De hidtil planlagte hovedaktiviteter i projektet er 1) accelerationsforløb, 2) challenges i videnmiljøer 
og 3) partnerskaber mellem iværksættere og videninstitutioner, som er en overbygning på accelerationsforløb og challen-
ges.  

Projektet vil bruge en tillægsbevilling på en ny hovedaktivitet med fokus på at styrke deltagernes kompetencer og forud-
sætninger for at skalere til internationale markeder. Aktiviteten gennemføres som studieture med deltagelse i internatio-
nale konferencer eller events, og indsatsen skal ske som en ny overbygning på accelerationsforløb og challenges for de 
deltagere, som ønsker at opnå kompetencer i at realisere deres internationaliseringspotentiale. Konkret skal der gennem-
føres 2-3 studieture med samlet set ca. 90 deltagere fra det eksisterende projekt, som ved aktiviteten får bedre forudsæt-
ninger for at vækste internationalt. 

 

SEKRETARIATETS VURDERING OG SCORE 

Tabel 2. Sekretariatets vurdering og score  

A: Behov og ef-
terspørgsel  
(1-4) 

B: Effektkæde 
 
(1-4) 

C: Lokal og regi-
onal forankring 
(1-4) 

D: Forenkling 
 
(1-4) 

E: Samarbejde 
på tværs  
(1-4) 

Gennemsnit-
lig score* 

3 3 3 4 3 3,2 

* De fem kriterier vægter ens (20 pct.) 

 

 



2/2 

Ad A: Selvom projektet først er givet endeligt tilsagn primo februar 2022, har operatøren oplyst, at projektet er i gang og 
afvikles planmæssigt, herunder at der er fremdrift ift. forbrug af budgettet. Der er lavet indledende arbejde i form af fx 
organisering, opbygning af administrative processer, udarbejdet koncept mv. for acceleratorforløb samt udarbejdet udfor-
dringer til challenges og indledt samarbejder med flere videninstitutioner herom. Derudover er der gennemført et accele-
ratorforløb samt rekrutteret til to mere. Det vurderes herefter, at projektet møder et behov og er efterspurgt af målgruppen. 

Ad B: Projektet har endnu ikke afrapporteret, men en status fra projektet har vist, at der er god fremdrift ift. opnåelse af 
output- og resultatmål. Det vurderes herefter, at projektet har potentiale til at levere yderligere output og resultater. 

Ad C: Det er et projekt, som er indstillet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i 2021, og projektets estimerede aktivi-
teter efter den oprindelige ansøgning fordeler sig geografisk bredt i landet. Det vurderes herefter, at projektet tager højde 
for og møder lokale/regionale behov. 

Ad D: Sekretariatet vægter det positivt, at der i projektet, jf. den oprindelige ansøgning, er opmærksomhed på at undgå 
overlap til andre projekter og sikre, at der sker henvisning af iværksættere til andre relevante tilbud uden for projektet. 

Ad E: Projektet har, som sagt, endnu ikke afrapporteret, men operatøren har erfaring med gennemførslen af projekter 
støttet med EU-midler, og det vurderes, at de deltagende nationale turismeudviklingsselskaber har faglig og administrativ 
kapacitet til at gennemføre projektet. 

 

SAMMENFATTENDE VURDERING 

Sekretariatet har lagt vægt på, at det igangværende projekt har god fremdrift, hvilket underbygger forventningen om, at 
projektet med en tillægsbevilling vil kunne styrke deltagernes kompetencer yderligere. Derudover vurderer sekretariatet, 
at det er et projekt, som imødekommer lokale og regionale behov, samt at det bidrager til et enkelt og overskueligt er-
hvervsfremmesystem. Endelig er det vægtet positivt, at det er en operatør, som allerede har erfaring med at gennemføre 
EU-projekter.  

Det er sekretariatets samlede vurdering, at projektet lever op til kriterierne og har opnået tilstrækkelige point til at opnå 
tillægsbevilling. 

 

INDSTILLING 

Projektet indstilles til en tillægsbevilling på op til 1.500.000 kr. af REACT-EU-midlerne afsat til iværksætterindsatser 
(svarende til 75 pct. af de samlede støtteberettigede udgifter).  
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