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Ansøgning til projekt ”Copenhagen Connected 2017-2018” 
 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Wonderful Copenhagen har søgt Vækstforum om 8,0 mio. kr. af de regionale erhvervsud-

viklingsmidler til projektet ”Copenhagen Connected”. Der er tale om fortsættelse af regio-

nens tilskud til projektet vedrørende aktiviteter i 2017 og 2018.  

  

Projektet søger midler under væksttema ”kreativ vækst”, som turismeindsatsen er en del 

af.  Det er her et mål at øge antallet af turister.  Projektet er samtidig med til at fastholde 

lufthavnens position som nordeuropæisk hub, og er således en katalysator for vækst, ud-

vikling og beskæftigelse i Greater Copenhagen. 

 

INDSTILLING  

Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller,  

 

 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 4 mio. kr. til projekt Co-

penhagen Connected til aktiviteter i 2017. 

 

Indstillingen sker med anbefaling om, at der efter 2017 findes en mere permanet løsning 

for projektets set-up, og hvor bevillinger fra de forskellige investorer sker i samme takt. 

Endvidere bør den private andel af finansieringen øges.  

 

Baggrund og formål  

Vækstforum og Regionsrådet har senest godkendt og bevilget i alt 8 mio. kr. fordelt på 4 

mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016 til projektet ”Copenhagen Connected”.  

 

Wonderful Copenhagen søger nu midler til en fortsættelse af aktiviteterne i 2017 og 2018. 

Størstedelen af de øvrige partnere har allerede bevilget midler for 2017. Partnerne er Er-

hvervs- og Vækstministeriet, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Københavns Kommu-

ne, Malmø By samt Københavns Lufthavn.  

 

Ruteudviklingsprojekt Copenhagen Connected blev indledt i 2010 med det primære formål 

at tiltrække interkontinentale ruter til København fra vigtige vækstmarkeder samt styrke 

Københavns position som nordeuropæisk hub.  

 



 

   Side 2  

Copenhagen Connected er fortsat et projekt, som har stor betydning for lufthavnen samt 

for udviklingen af turisme, infrastruktur og erhvervsudvikling i Greater Copenhagen.  

 

Aktiviteterne i Copenhagen Connected sker i 2017 og 2018 inden for følgende områder:  

- Proaktiv indsats og centrale aktiviteter 

- Fastholdende indsats 

- Indsats for strategiske partnerskaber og alliancer 

 

Der skal i 2017 udarbejdes en model for finansiering fra 2018 og frem, hvor privat medfi-

nansiering indfases.  

 

Resultater og effekter 

Det fremgår af ansøgningen, at Copenhagen Connected siden projektets etablering har 

været involveret i etableringen af 26 nye ruter og ruteudvidelser, heraf 21 interkontinen-

tale ruter. Disse ruter har resulteret i ca. 500.000 ekstra inbound passagerer og en estime-

ret afledt turismeøkonomisk omsætning på ca. 3,7 mia. kr., samt en afledt jobskabelse på 

ca. 5.400 job. (Visit Denmark, baseret på LINE-modellen) 

 

Copenhagen Connected mål for 2017 og 2018 er at tiltrække i alt 3 nye ruter og 2 ruteud-

videlser (enten ved øget frekvens eller større fly).  Et anslået estimat på effekten heraf er 

en øget turismeøkonomisk omsætning på 200 mio. kr.  

 

Vurdering af ansøgningen    

Som led i vurdering af ansøgningen har sekretariatet drøftet projektet med rådgivnings-

gruppen. Rådgivningsgruppen var positiv over for ansøgningen og enig i sekretariatets 

vurdering. Rådgivningsgruppen anbefaler et tilsagn.  

 

Sekretariatets vurdering af ansøgningen/ Vækstforums udvælgelseskriterier 

Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 

Projektet understøtter væksttemaet kreativ vækst i ReVUS og har ved at tiltrække og fast-

holde ruter til Københavns Lufthavn en stor betydning for turisme, infrastruktur og er-

hvervsudvikling i hele Greater Copenhagen.  

 

Vækst og/eller jobskabelse 

Rapport fra Copenhagen Economics angiver stor effekt af indsatsen i form af øget turis-

meøkonomisk omsætning, der er sat til 200 mio. kr. i 2017-18. Samlet investering er på 

14,5 mio. kr. i hvert af årene. Der er foretaget evaluering, som viser, at indsatsen virker.  

 

Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 

Samarbejdskredsen vurderes at være relevant. Wonderful Copenhagen er ansøger og 

administrere projektet, mens de øvrige parter/bidragsydere er staten, danske regioner, 



 

   Side 3  

Københavns Kommune samt Region Sjælland og lufthavnen. Der arbejdes blandt andet 

i regi af vækstpartnerskabsaftalen på en større andel privat finansiering fra 2018. 

  

Projektstørrelse og levedygtighed 

Der er tale om et stort og løbende udviklingsprojekt med markante resultater. Det har kørt 

siden 2010.  Projektet bør nu snart finde en mere permanent form for finansiering. Det 

bør være i et fælles set-up, hvor bevillinger fra parterne sker i samme takt.  

 

Regionale løsninger på regionale udfordringer 

International tilgængelighed er et helt afgørende i den globale konkurrence om tiltræknin-

gen af turister, investorer, virksomheder og talenter. Samarbejde om en fælles internatio-

nal lufthavn og den vækst, som dette kan bidrage med, er derfor helt centralt for Greater 

Copenhagen-samarbejdet. 
 

FAKTA 

Projekttitel:   ”Copenhagen Connected” (2017-2018)  

Ansøger:   Wonderful Copenhagen 

Partnere:  Erhverv- og Vækstministeriet, Region Sjælland, Københavns 

Kommune, Malmø Stad, Københavns Lufthavne A/S 

Samlet projektbudget:  29,0 mio. kr.  

Ansøgt EU- støtte:  -  

Ansøgt regional støtte: 8,0 mio. kr. 

Anden finansiering: 21,0 mio. kr.   

Projektperiode:  1.1.2017 til 31.12.2018 

 

 

Opsummering 

Projektet understøtter væksttemaet kreativ vækst i ReVUS og har ved at tiltrække og fast-

holde ruter til Københavns Lufthavn en stor betydning for turisme, infrastruktur og er-

hvervsudvikling i hele Greater Copenhagen.  

 

Der er tale om et stort og løbende udviklingsprojekt med markante resultater. Det anbefa-

les, at bevillingerne fra 2018 og frem synkroniseres og at privat medfinansiering løbende 

indfases.  

 

På den baggrund indstiller sekretariatet, at bevilling kun gives vedr. aktiviteter i 2017. 
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