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Til: Regionsrådets møde 23. september 2014 

Ændringsforslag fra Enhedslisten til sag 12:  
Godkendelse af kriterier for tildeling af udviklingsmidler til store internationale 
kultur- og sportsevents 
 
Der foreslåes tilføjet et punkt 2 i indstillingen: 
 
2. at op til 2 mio. kr. tildeles efter ansøgning til projekter, der opfylder de i bilag 
2 anførte kriterier.   
 
Begrundelse: 
Enhedslisten ønsker, at regionen bliver et godt sted at bo og være. Dette sikres bl.a. 
gennem en aktiv kulturpolitik, hvor borgerne både kan skabe, deltage og være tilskue-
re i kulturlivet. I forbindelsen med støtten til store internationale kultur- og sportsevent 
finder vi det derfor relevant at skabe mulighed for involvering af regionens borgere og 
borgerdrevne initiativer. Vi har stor tillid til at regionens borgere vil kunne skabe ar-
rangementer af høj kvalitet, der gennem bred inddragelse vil gøre regionen til et mere 
attraktivt område for både de herboende og besøgende. 
 
Af de foreslåede 10 millioner afsatte midler anvendes op til 2 millioner under andre og 
mere borgerrelevante kriterier end de i forslaget nævnte. Ansøgeren tilkendegiver, at 
ville vurderes under disse borgerrelevante kriterier. I tilfælde af en sådan indkommen 
ansøgning kan et enkelt borgerrelevant projekt vælges således, at der i ansøgningsåret 
kan gives støtte til samlet set to arrangementer. 
De borgerrelevante kriterier følger i vid udstrækning de allerede beskrevne kriterier. 
De er vedlagt som bilag. 
 
 



Bilag til Ændringsforslag fra Enhedslisten til sag nr. 12 på regionsrådets møde den 23. 
september 2014 
 
 
Borgerrelevante kriterier for tildeling af udviklingsmidler til 
store internationale kultur- og sportsevents.  
 

 
 

 

 

 

Beslutningstag
er  

Regionsrådet i Region Hovedstaden beslutter hvilke events, der skal have støtte.  

Tilskuddets 
karakter  

På baggrund af særlig ansøgning om vurdering med udgangspunkt i 
borgerrelevante kriterier afsættes der årligt op til 2 mio. kr. i perioden 2015 til 
2019 til en pulje til støtte af store internationale begivenheder i 
hovedstadsregionen. Midlerne kan anvendes til udvikling og gennemførelse af 
enkeltstående kultur- og sportsevents, der ellers ikke ville kunne afholdes i 
hovedstadsregionen. Der gives ikke tilskud til almindelig drift.  

Tilskuddets 
formål  
Kriterier  

Events skal bidrage til at styrke hovedstadsregionens internationale markedsføring 
og samtidig bidrage til at gøre regionen til et attraktivt sted at leve, bo og besøge.  
Følgende kriterier lægger vi til grund for vurdering af de indkomne ansøgninger. 
Der anvendes et pointsystem i forbindelse med vurderingen af de enkelte kriterier.  

1. Tilskuddet er nødvendigt  
Arrangøren skal dokumentere, at det ikke er muligt at gennemføre eventen på sædvanlige 
kommercielle vilkår uden det regionale tilskud.  
 
2. lokalt, regionalt eller internationalt niveau  
Eventen skal have potentiale til at inddrage og tiltrække et større antal lokale, regionale og/eller 
internationale deltagere og tilskuere, og dermed være driver i en lokal, regional og/eller 
internationale sammenhæng  
 
3. Kapacitetsudnyttelse  
Eventen bør i høj grad udnytte Hovedstadsregionens udvidede lokalemæssige kapacitet til 
gennemførelse af store, indendørs kultur- og sportsevents, der bl.a. skal skabe aktivitet i den nye 
multiarena i København, der åbner primo 2016.  
 
4. Regional værdi og kompetenceløft  
Arrangøren skal kunne sandsynliggøre, at eventen vil skabe blivende værdier i hovedstadsregionen. 
Det skal bl.a. beskrives, hvordan begivenheden skaber øget samarbejde og professionaliserer den 
indsats, der sker hos andre aktører på området. Det kan fx være etablering af nye typer af 
samarbejder mellem aktører, der sikrer forankring af ny viden og praksis.  
 
5. Bredt partnerskab  
Arrangøren skal sikre, at der står et bredt partnerskab bag eventen. Det kan fx være faglige 
organisationer, foreninger, kommuner og offentlige institutioner.  
 
7. Finansiering  
Det samlede budget for eventen skal være på minimum 2 mio. kr. og Region Hovedstadens støtte kan 
maksimalt udgøre 50% heraf. Frivilligt ulønnet arbejde, som ikke strider mod gældende 
overenskomster, kan opgøres som medfinansiering indenfor en rimelig takstsætning af tidsforbrug og 
timepris. 



Ansøgningsfrister  1. oktober 2014 til events, der afholdes i perioden 2016. Regionsrådets 
beslutning foreligger december 2014.  
1. oktober 2015 til events, der afholdes i perioden 2017. Regionsrådets 
beslutning foreligger december 2015.  
1. oktober 2016 til events, der afholdes i perioden 2018. Regionsrådets 
beslutning foreligger december 2016.  
1. marts 2017 til events, der afholdes i perioden 2018-2019. 
Regionsrådets beslutning foreligger december 2017.  
1. marts 2018 til events, der afholdes i perioden 2019-2020. 
Regionsrådets beslutning foreligger juni 2018. 

 

Kriterier Arrangøren forpligter sig til at udarbejde en 
evaluering af aktiviteterne og i den 
forbindelse have et særligt fokus på, hvordan 
aktiviteterne har bidraget til at nå de 
opstillede mål i Begivenhedsstrategi for 
hovedstadsregionen. Evalueringen skal følge 
den evalueringsplan, som Region 
Hovedstaden har godkendt.  
 

Kommunikation Arrangøren forpligter sig til at inddrage 
Region Hovedstaden i den eksterne 
kommunikation om aktiviteterne, fx i 
forbindelse med publikationer, 
presseaktiviteter og afrapporteringer. Den 
presse- og kommunikationsplan, som Region 
Hovedstaden har godkendt, skal følges. 

 
 

 


