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Oversigt over midler til store internationale kultur- og sportsevents 

Der er afsat 50 mio. kr. svarende til 10 mio. kr. årligt til store, internationale kultur- 

og sportsevents i perioden 2015 – 2019 (bevilling af midlerne i 2019 frafalder som 

følge af den nye erhvervsfremmelov). 

Aktiviteter/år 2015 2016 2017 2018 2019 

Shakespeare Fe-

stival 2016 

3 mio. kr.     

VM ishockey 

2018 

5 mio. Kr.     

Tour de France, 

Grand Départ 

2020 eller 2021 

 4,875 mio. kr.  3,125 mio. kr.   

EM svømning 

2017 

 6 mio. kr.    

Copenhagen Win-

ter Games 

  2 mio. kr. (1,7 

mio. kr.) 

  

Esport turnering 

Counter Strike 

  2 mio. kr.   

EM Fodbold 2020   2,875 mio. kr. 1,025 mio. kr.  

Velothon Copen-

hagen 18 

   1.180 mio. kr. 

(aflyst – midler 

indgår i sidste 

ansøgningsrunde 

i 2018) 

 



   Side 2 

 

 

GymDanmark VM 

2021 

   5,5 mio. kr.  

Kajak-Kano Sprint 

VM 2020/21 

   1,5 mio. kr.  

I alt bevilget  8 mio. kr.  10,875 mio. 

kr.  

10 mio. kr. 9,205 mio. kr. 

 

 

Resterende mid-

ler i puljen 

- -   300.000 kr. rest. 

(midler indgår i 

sidste ansøg-

ningsrunde i 

2018) 

Grundet aflys-

ningen af Co-

penhagen Win-

ter Games 

0,795 mio. kr. 

Ved næste bevil-

lingsrunde i de-

cember 2018 er 

der pr. dags dato 

2.883.656,93 kr. 

i puljen (se be-

regninger på s.3) 

 

 

Mindreforbruget i  2015 skyldes en bevilling ti l en hestesportsevent, som senere blev trukket. 

Der var også oprindeligt bevilget 875.000 kr. ti l Velothon af 2015-midlerne, men midlerne til 

det blev siden overført ti l Tour de France, Grand Départ, fordi Velothon blev aflyst (bemærk: 

Velothon 2018 med nye projektejere er l igeledes blevet aflyst. Dette pga. af manglende bevil-

l ing fra Københavns Kommune). Der forventes at komme en melding i  efteråret 2019 på, om 
Danmark får Tour de France, Grand Départ 2021.  

 

Events, som 

har ansøgt, 

men ikke fået 

midler 

2015 2016 2017 2018 2019 

Copenhagen 

World Music 

x     

Copenhagen 

Maker & Crea-

tive Business 

 x    



   Side 3 

 

Cup 

International 

Racing Festival 

 x    

VM Herre-

håndbold 

  x   

Copenhagen 

Historical 

Grand Prix 

2018 

   x  

Ironman EM 

2018 

   x  

*Udover, at der er 795.000 kr. tilbage i eventpuljen fra regionsrådets uddeling af be-

villinger i april 2018, så er der følgende midler i til rådighed når regionsrådet næste 

gang træffer beslutning om uddeling af midler i december 2018: 

• 300.000 kr. – ubetalte midler til Copenhagen Winter Games, der gik konkurs. 

• 168.739,97 kr. – tilbagebetalingsbeløb efter aftale mellem forligsparterne 

vedr. konkursboet efter Copenhagen Winter Games. 

• 439.916,96 kr. – Region Hovedstadens andel af overskuddet fra EM i kortba-

nesvømning 2017. 

• 1.180.000 kr. Velothon Copenhagen 2018, der blev aflyst af projektejer in-

den, at der var lavet bevillingsaftale og udbetalt midler fra Region Hovedsta-

den. 

Desuden vil Region Hovedstaden modtage et beløb fra Ishockey VM 2018 P/S, 

som del af regionens andel i overskuddet. Størrelsen på beløbet er endnu ikke 

afklaret, men administrationen vurderer, at det drejer sig om ca. 500.000 kr. Ad-

ministrationen forventer afklaring på beløbets størrelse primo oktober 2018. 

Pr. dags dato resterer der således 2.883.656,93 kr. i eventpuljen 2018. Derudover 

kommer beløbet fra Ishockey VM P/S 2018. 


