
 
 

 
  
  
  
  
 
 

Dato: 9. november 2015 
 
 

 
 
Vedrørende ansøgning til projekt ”Maritim turisme – 
oplevelsesøkonomisk produktudvikling, kommercialisering og 
professionalisering”  
 
 
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 
Halsnæs Kommune har søgt Vækstforum og Regionsrådet om 3,4 mio. kr. af de 
regionale erhvervsudviklingsmidler til gennemførsel af projektet ”Maritim turisme – 
oplevelsesøkonomisk produktudvikling, kommercialisering og professionalisering”, 
hvor målet er at tiltrække flere turister og øge alle turisters forbrug gennem styrket 
kommercialisering og opgradering af oplevelseserhverv.  
 
Oprindeligt blev indsendt en ansøgning med fokus på generel udvikling af den maritime 
klynge i Nordsjælland, men vækstforumsekretariatet og Rådgivningsgruppen vurderede 
ikke, at projektet kunne støttes under den regionale vækst- og udviklingsstrategi, da 
projektet var ufokusseret og de planlagte aktiviteter ikke kunne sandsynliggøres at 
have den ønskede effekt. Ansøger blev derfor anbefalet at revidere ansøgningen med 
fokus på en indsats rettet mod kyst- og naturturisme.  
 
Projektet søger regionale erhvervsudviklingsmidler. Der er I Region Hovedstadens 
budget for 2015 afsat 3,4 mio. kr. i erhvervsudviklingsmidler til en SMV-indsats i 
områder med lav vækst. 
 
Den foreliggende indstilling bygger på vækstforumsekretariatets gennemgang af en 
foreløbig uddybet projektskitse. 
 
INDSTILLING 
 Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum:  

• Indstiller til Regionsrådet at bevilge 3,4 mio. kr. til den foreliggende 
projektskitse, under forudsætning af: 

o At ansøger udarbejder en endelig ansøgning i ordinært 
ansøgningsskema 

o At budgettet revideres, således at medfinansieringen øges. Pt. udgør 
regionens andel 80 % af projektmidlerne, mens anden finansiering kun 
udgør 20 % 

o At effektkæden skærpes yderligere 
• Bemyndiger Vækstforumsekretariatet til at modtage og godkende den endelige 

projektansøgning 

 



 

 
SAGSFREMSTILLING 
 
Fakta 
Projekttitel:  Maritim turisme – oplevelsesøkonomisk produktudvikling, 

kommercialisering og professionalisering 
Ansøger:  Halsnæs Kommune 
Partnere:  Gribskov Kommune, Helsingør Kommune, Visit 

Nordsjælland. Herudover deltager en række 
erhvervsorganisationer og havnen i Gilleleje, Hundested 
og Helsingør. 

Samlet projektbudget:  4.232.500 kr.  
Ansøgt regional støtte: 3.400.000 kr.  
Projektperiode:  1-1-2016 til 31-12-2017 
 
Baggrund og formål  
Formålet med projektet er at skabe vækst og arbejdspladser i Nordsjælland gennem 
forretningsudvikling inden for maritim turisme. Dette skal ske gennem udvikling af 
autentiske og attraktive oplevelsesøkonomiske produkter fra kommercielle aktører, 
som genererer vækst. Havnemiljøerne i regionen udgør unikke autentiske SMV-miljøer, 
men disse indfrier i ringe grad turismepotentialet, fordi de oplevelsesøkonomiske og 
kreative erhverv mangler kommercielle kompetencer, ikke udvikler en tilstrækkelig 
portefølje med oplevelsesprodukter og generelt mangler en professionel tilgang til 
maritim turisme.  

Målgruppen består af oplevelseserhverv (herunder turisme), kreative erhverv og andre 
erhverv i relation til havne. 
 
Projektet vil realisere sine mål gennem tre spor: 

1. Oplevelsesøkonomisk produktudvikling 
a. Oplevelseserhverv, herunder ikke mindst de traditionelle 

turismeerhverv  
b. Kreative erhverv med en besøgs- og attraktionsværdi   
c. Maritime erhverv i transformation mod maritim turisme som en del af 

forretningsmodellen. 
2. Kommercialisering  
3. Internationalisering og professionalisering 

 
60-130 SMV’er fra målgruppen forventes at gennemføre forretningsudviklingsforløb 
relateret til et eller flere af ovenstående spor. 
  
Resultater og effekter 
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Projektet forventer, at 
• 60-130 virksomheder har deltaget i forløb om vækstrettet, oplevelsesbaseret 

forretningsudvikling, fx i form af deltagelse i workshops. 
• Skabe 30 nye arbejdspladser 
• Skabe mindst 20 nye produkter i maritim turisme. Mindst halvdelen bookbare 

på Visit Nordsjællands hjemmeside. 
• Antallet af maritime turister i Nordsjælland årligt er stigende med 6 %. 
• Skabe 40 nye virksomhedssamarbejder, eksempelvis om turismeruter eller 

samspil om forretningsmodeller. 
• Mindst 50 virksomheder opnår professionalisering/ opkvalificering  

 
Sekretariatets vurdering af ansøgningen 
 
Vækstforums udvælgelseskriterier  
 
Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrateg 
Sekretariatet vurderer, at projektet kan støttes under indsats omkring kreativ vækst i 
ReVUS, hvor ønsket er at udvikle turistdestinationer med produkter af høj kvalitet, god 
service og tilgængelighed til oplevelserne.  
 
Vækst og/eller jobskabelse 
Projektet effektkæde vurderes umiddelbart at vise en fornuftig sammenhæng mellem 
aktiviteter, output og effekter, men sammenhængen bør udbygges, således at de 
konkrete aktiviteter specificeres og konkretiseres yderligere.  
 
Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 
Ansøgerkredsen vurderes at være relevant og faglig kompetent til at gennemfører 
projektet. Visit Nordsjælland vil spille en tværgående rolle, og ville skulle kvalitetssikre 
hele den turismefaglige indsats, herunder sikre at indsatsen hænger sammen med den 
igangværende indsats omkring kyst og naturturisme. 
 
Pt. udgør medfinansieringen kun 20 % af det samlede budget. Det vil styrke projektet, 
at denne andel øges. 
 
Projektstørrelse og levedygtighed 
Projektets størrelse vurderes at være tilstrækkeligt til, at det kan understøtte den 
eksisterende indsats og bidrage til en styrket udvikling i den maritime turisme i 
området. Med opkobling via Visit Nordsjælland til den eksisterende turismeindsats og 
med ønsket om større andel medfinansiering vurderes projektet at kunne blive både 
fagligt og økonomisk levedygtigt. 
 
Regionale løsninger på regionale udfordringer 
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Der er ikke tale om en regional udfordring på et regionalt problem – nærmere lokalt, 
men sekretariatet vurderer at dette er OK, da de midler som blev afsat i budget 2015, 
har til formål at skabe vækst i SMV’er i områder, hvor væksten er lav.  
 
Opsummering 
Sekretariatet vurderer, at der er potentiale til en fornuftig maritim turisme indsats, der 
kan styrke turismeudviklingen i Nordsjælland, og dermed understøtte kreativ vækst i 
ReVUS. Der er dog behov for at arbejde lidt videre med ansøgningen og finansieringen 
heraf. 
 
Sekretariatet indstiller på den baggrund ansøgningen til et tilsagn, dog under en række 
forudsætninger om forbedringer af blandt andet effektkæden og finansieringen. 
 
JOURNALNUMMER 
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