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Justering af kriterier for puljen til store internationale kultur- og sportsevents 

 

Baggrund  

Regionsrådet har 5. februar 2013 vedtaget oprettelsen af en pulje af udviklingsmidler 

til store, internationale kultur- og sportsevents i perioden 2015-2019. Puljen er på i alt 

50 mio. kr. og midlerne fordeles med 10 mio. kr. om året. Kriterierne for puljen blev 

godkendt på regionsrådsmødet den 23. september 2014. 

 

Administrationen har i tæt samarbejde med Københavns Kommune, Erhvervsstyrelsen 

og Wonderful Copenhagen og med konsulentbistand fra COWI udarbejdet et vurde-

rings- og evalueringsværktøj for at få et mere fast grundlag at vurdere ansøgninger på. 

Værktøjet har resulteret i mindre justeringer af de vedtagne kriterier, og der fremlæg-

ges således forslag til justerede kriterier til politisk godkendelse.  

 

Justering af kriterier 

under arbejdet med udviklingen af vurderingsværktøjet og vægtningen af de enkelte 

kriterier, har det vist sig hensigtsmæssigt at foretage en mindre justering af kriterierne 

for puljen.  

 

Kriterierne for tildeling af udviklingsmidler til store internationale kultur- og sports-

events, som regionsrådet godkendte den 23. september 2014, ligger til grund for de ju-

sterede kriterier. Nedenstående oversigt viser sammenhængen mellem de besluttede 

kriterier og de omformulerede kriterier.  

 

Oversigt over kriterier: 

 

Besluttede kriterier af 23. september 

2014 

Justerede kriterier 

1. Bidrage til vækst 1. Turismeøkonomiske effekter 

2. Tilskuddets nødvendighed 2. Budget og tilskud 

8. Finansiering 

6. Bredt partnerskab 3. Kompetent organisation 

 4. Risikostyring 

 

Bilag til Erhvervs- og vækstudvalgets møde den 24. marts 2015, punkt om 

Støtte til store internationale kultur- og sportsevents. 
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3. Internationalt niveau 5. International eksponering 

4. Kapacitetsudnyttelse 6. Udnyttelse af faciliteter 

5. Regional værdi og kompetenceløft 7. Regionale samarbejder 

7. Nyskabende karakter 8. Regional værdi – sammenhæng med Re-

VUS 

 

 

Underkriterier: 

For hvert kriterium er der udarbejdet underkriterier, som kan tildeles varierende point 

alt efter, hvor godt ansøgningen lever op til forventningerne.  

 

1. Turisme-økonomiske effekter 

1.1* Samlet antal dagsbesøg/nætter 

1.2 Omkostningsdækning via turismeomsætning (beregnet som turismeomsæt-

ning/eventomkostninger) 

1.3 Antal genererede jobs i Region Hovedstaden per omkostningsmillion 

2. Budget og tilskud 

2.1 I hvilket omfang er indtægterne sandsynliggjort? 

2.2 I hvilket omfang er omkostningerne grundigt beskrevet? 

2.3* I hvilket omfang er Region Hovedstaden ansvarlig for underskudsdækning? 

2.4* Hvad er de samlede budgetterede omkostninger? (indtastes i mio. kr.) 

2.5* Hvor stort et tilskud ansøges der hos Region Hovedstaden? 

3. Kompetent organisation 

3.1 I hvilket omfang er turismebranchen inddraget i planlægningen og afholdelsen 

af begivenheden? 

3.2 I hvilket omfang har arrangøren erfaring med planlægning og afholdelse af lig-

nende begivenheder? 

3.3 I hvilket omfang involveret arrangøren øvrige eksterne ressourcer, der bidrager 

til et højt kompetence- eller vidensniveau omkring begivenheden? 

4. Risikostyring 

4.1 I hvilket omfang er det beskrevet, hvilke risikofaktorer der er ved at afholde 

begivenheden? 

4.2 I hvilket omfang er det beskrevet, hvordan arrangøren vil tage højde for de 

identificerede risici? 

5. International eksponering 

5.1 Hvad er den forventede udenlandske tilskuerandel? 

5.2 Hvad er den forventede udenlandske deltagerandel? 
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5.3 I hvilket omfang eksponeres begivenheden i udlandet? 

6. Faciliteter 

6.1 I hvor høj grad benyttes eksisterende faciliteter til afholdelse af begivenheden? 

6.2 I hvilket omfang fører eventuelle tilpasninger til varig værdi? 

7. Regionale samarbejder 

7.1 I hvilket omfang skaber begivenheden regional værdi i form af erhvervsmæs-

sige samarbejdsformer? 

7.2 I hvilket omfang skaber begivenheden regional værdi i form af opkvalificering 

af frivillige foreninger? 

8. Regional værdi – sammenhæng med ReVUS 

8.1 I hvilket omfang markerer begivenheden sig med temaer, som Region Hoved-

staden ønsker at støtte? 

8.2 I hvilket omfang skaber begivenheden øget livskvalitet for regionens indbyg-

gere? 

* Ikke-pointgivende underkriterier 

 


