
 

 

 

 
 

 

  

Titel og leadpartner ’Værtsskabsaktivering ifm megaevents’ / v. Wonderful Copenhagen 

Projektbeskrivelse 

Kulturfelt – lokaliteter – 

varighed - hovedaktiviteter 

– målgrupper – output - 

effekter 

Model med værktøjer til at lette brobygning imellem fremtidige, internationale 

megaevents udenfor København og potentiale for lokale side-events. Et eksempel 

kunne være at anvende modellens praktiske værktøjer til et mangfoldighedsoptog om dansk 

kultur og værdier som side-event til EURO 2021 og World Pride. 

Modellen ER udviklet sammen med Københavns Kommune og vil blive testet uanset tilsagn 

eller ej på flere kommende megaevents. Et regionalt tilskud vil først og fremmest finansiere 

en eventmanager i WoCo som ekspert i at anvende modellen sammen med regionale 

arrangører af mulige, fremtidige events i regionen udenfor København. Projektet kan således 

have en bagvedliggende, indirekte effekt på kulturudbud, international branding, turisme- og 

erhvervsudvikling ved at professionalisere og lette udvikling af aktiviteter rundt om 

megaevents.  

Partnere og interessenter 

 

Partnere: WoCo er enepartner. 

Interessenter: Værktøjskassen er allerede udviklet sammen med Københavns Kommune og 

reklamebureauet Bates BMLY&R, og den tages i brug sammen med arrangørerne af EURO 

2021 (fodbold EM), Cph 2021 – World Pride og Eurogames, og VM i Kano og Kajak 2021. 

Økonomi 

Budget – Finansiering – 

RegH-del 

Samlet budget på i alt:    2,0 mio. kr., som søges finansieret således: 
RegionH:                        0,5 mio. kr. (udgør 25 pct.) 
Wonderful Copenhagen: 1,5 mio. Kr. 

Vurdering i forhold til tildelingskriterier 
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk) 

- Regional udvikling 

2. 

Særligt i København udvikles i disse år en tradition for at åbne megaevents for et 

bredere publikum i form af side-events. Antagelsen er, at den aktuelle model vil løfte 

denne brobygning til et højere niveau. Et tilskud skal målrettes events udenfor 

København. Det er tvivlsomt, hvor mange internationale megaevents, der er i pipe-line 

udenfor København det næste års tid, og også, om der i et lokalområde i givet fald vil 

være kapacitet til at løfte yderligere side-events.  

- Afhængig af tilskud 

1. 

En konsekvens af erhvervsfremmereformen 2019 var, at RegionH mistede sin hjemmel 

til at finansiere WoCo. Den opgave løftes nu i stedet af bl.a. staten. Regionen er ikke i 

stand til at yde tilskud til at ansætte en medarbejder i WoCos drift. Ansøgningen giver det 

indtryk, at modellen allerede er udviklet og at spor med at teste den på konkrete events 

er på plads også finansielt. Et tilskud er rettet mod eventuelle, fremtidige events udenfor 

København, som ikke beskrives nærmere. 

- Udnytte eksisterende 

  kapacitet 
2. 

WoCo har sammen med Københavns Kommune udviklet et værktøj, som WoCo med 

ansøgninger tilbyder at tage i anvendelse i den bredere, regionale ramme. WoCo 

opbygger kompetencer, det vil dog være en krævende ekstra-indsats i mange 

lokalmiljøer at finde kræfter til ikke blot at håndtere megaevents men også side-events. 

- Bredt partnerskab 2. 
WoCo og arrangører i København er i gang med at udvikle samarbejder, men der 

savnes beskrivelser af tilsvarende rundt i regionen, hvor tilsagnet ville skulle anvendes. 

- Nyskabende 

3. 

Danmark har sikkert nogle særligt favorable forudsætninger for at udvikle netværk om at 
udfolde events til også side-events. Ikke mindst i København gøres der erfaringer med 
dette, senest ved C40 Klimatopmødet i 2019. Modellen er sikkert et stærkt værktøj til at 
understøtte denne strømning. 

Samlet vurdering 10  

Yderligere bemærkninger 

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation) 

  


