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Bilag 3a – uddybende beskrivelse 
 
EM Fodbold 2020 
Region Hovedstaden har modtaget en ansøgning fra Dansk Boldspil Union (DBU), 
som søger om 7,8 mio. kr. til afvikling af fire kampe under slutrunden ved EM i fod-
bold 2020 (bilag 3). Projektet har et samlet budget på ca. 60 mio. kr. Heraf er der afsat 
15,6 mio. kr. til ”Host city-delen”, som er den del af budgettet, som DBU ansøger Re-
gion Hovedstaden om at medfinansiere. 
 
UEFA markerer i 2020 60-året for den første EM-slutrunde ved at fordele værtskabet 
på 13 forskellige byer i Europa, herunder København. EM Fodbold foregår i perioden 
12. juni – 12. juli 2020, hvor hver by afvikler 4 kampe, og finalerne spilles i London. I 
Danmark fordeler kampene sig over perioden 12. juni til 29. juni 2020. Ifølge ansøger 
forventes det, at to kampe spilles på hjemmebane, hvis Danmark kvalificerer sig. 
 
Under afviklingen af EM Fodbold 2020 kan fire kommuner i Region Hovedstaden 
dermed få mulighed for at være værtsby for et af de 24 nationale hold i hele EM-
perioden. Alle 24 hold skal vælge en fast Team Base Camp i et af de 13 lande. De fire 
kommuner vil blive en del af det officielle EM set-up, og vil blive omtalt bredt i inter-
nationale medier. DBU oplyser, at de i første omgang har sendt et tilbud om Team 
Base Camp muligheden ud til alle kommuner i Region Hovedstaden, og der vil efter-
følgende være dialog mellem kommunerne, DBU og UEFA. De fire kommuner som 
udvælges bliver inddraget som officiel værtsby med aktiviteter, city dressing osv. 
 
DBU oplyser, at UEFA i tæt samarbejde med DBU, Københavns Kommune, Parken 
Sport A/S og Entertainment samt andre aktører vil udarbejde en massiv marketing- og 
brandkampagne på et niveau og med en international rækkevidde, der ikke tidligere er 
set inden for eventafvikling i Danmark. Kampagnen vil bestå af en lang række centrale 
og lokale aktiviteter, der vil lede frem til EURO 2020, og som vil danne ramme for 
selve EURO 2020 programmet i København og resten af landet. 
 
Wonderful Copenhagen vurderer, at der med eller uden en dansk kvalificering vil 
komme henholdsvis ca. 85.000 og 143.000 gæster til hovedstadsregionen under EM 
Fodbold 2020, herunder spillere, trænere, officials, mediefolk og tilskuere. Wonderful 
Copenhagen vurderer, at arrangementet vil medføre en turismeøkonomisk omsætning 
på henholdsvis ca. 178,4 mio. kr. og 275,7 mio. kr. med eller uden dansk kvalificering. 
Dertil kommer brandingværdien som EM Fodbold 2020 vil tilføre Greater Copenha-
gen, og den enorme eksponering til forventet 110 mio. seere på tv verden over. 
 
Øvrig offentlig finansiering 
I budgettet i ansøgningen (bilag 3) indgår offentlige tilskud på i alt 15,6 mio. kr.: 

• Region Hovedstaden: 7,8 mio. kr. 

 



• Københavns Kommune: 7,8 mio. kr. Dertil kommer indirekte udgifter på ca. 
9,3 mio. kr. 

Sport Event Denmark har ydet et tilskud på 750.000 kr. til hvervekampagne, og DBU 
vil ansøge Sport Event Denmark om bidrag til nationale aktiviteter rundt omkring i 
Danmark. DBU vil således ikke søge Sport Event Denmark om midler til Host City 
delen, som nærværende ansøgning vedrører. 
 
Københavns Kommune har allerede underskrevet en kontrakt med UEFA om Host Ci-
ty delen, men der er endnu ikke afsat konkrete midler til Host City budgettet. Men der 
er afgivet en principbeslutning om at yde medfinansiering. 
 
Ansøgers risikovurdering 
DBU har fremsendt en detaljeret risikovurdering (bilag 3) for afholdelse af EM Fod-
bold 2020 mht. Host City. DBU påpeger selv i risikovurderingen, at afholdelsen ikke 
er afhængig af offentlig støtte, og at der ikke er risiko for, at EM Fodbold 2020 bliver 
aflyst, hvis de ønskede offentlige midler ikke modtages i medfinansiering, men at det 
vil være nødvendigt at skære i budgettet, hvis der ikke modtages medfinansiering, og 
at det vil resultere i langt færre borgerrettede aktiviteter, samt at det vil gå ud over 
kvaliteten. 
 
I forhold til risikovurderingen oplyser DBU, at der i forbindelse med at Danmark fik 
tildelt værtskabet for EURO 2020 blev lavet et grundigt forarbejde mellem UEFA og 
de danske myndigheder og partnere på projektet, og at der allerede er indgået en ræk-
ke aftaler mellem UEFA og flere danske parter, herunder Sport Event Denmark om 
aktivitetsprogram og fanzoner i ikke-værtsbyer rundt omkring i landet. 
 
På baggrund af tidligere erfaringer fra EM turneringer oplyser DBU, at alle kampe 
forventes at blive udsolgt. Det er UEFA, der står for billetsalg, primært til de officielle 
fans. Hvis Danmark ikke kvalificerer sig, vil det betyde, at flere internationale tilskue-
re kommer til Danmark. 
 
DBU oplyser, at alle indtægter går til UEFA, som i stedet giver 44 mio. kr. ud af et 
samlet budget på ca. 60 mio. kr. 
 
Københavns Kommune ansøges om 7,8 mio. kr., og Region Hovedstaden om 7,8 mio. 
kr. til afviklingen i København og Host City delen. DBU er desuden sammen med 
Københavns Kommune i gang med en grundig juridisk gennemgang af Host City Ag-
reement mht. at lægge et endeligt budget for den del, som Københavns Kommune har 
underskrevet og dermed forpligtet sig til at levere fx renhold, toiletter og afspærring. 
Det er i ansøgningen ydelser, der er opført som ”indirekte tilskud”. 
 
DBU stiller selv en underskudsgaranti på 15 mio. kr. 
 
DBU oplyser endvidere, at UEFA ejer alle sponsorrettigheder, hvormed der ikke er 
budgetteret med sponsorindtægter til Host City budgettet, og at salg i Parken går til de 
respektive leverandører af kiosker, catering osv. 
 
Hvis det endelige regnskab for Host City delen mod forventning giver overskud, øn-
sker DBU at anvende midlerne til gavn for fodboldklubberne i hovedstadsregionen. 
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Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil det fremgå af bevillingsaftalen, at det er en for-
udsætning for regionens støtte, at et eventuelt overskud i henhold til det afsluttende 
regnskab for Host City budgettet tilbagebetales til regionen forholdsmæssigt i forhold 
til regionstilskuddets andel af den samlede ydede støtte. Et evt. overskud kan derfor af 
regionens medfinansiering ikke anvendes til fodboldklubberne i hovedstadsregionen. 
 
Administrationens vurdering 
Et grundlæggende kriterium for at opnå støtte fra puljen til store, internationale kultur- 
og sportsevents er, at den offentlige medfinansiering er nødvendig for gennemførelsen 
af eventen. Det er ikke tilfældet med ansøgningen om medfinansiering til afholdelse af 
EM Fodbold 2020, som DBU også selv påpeger. Omvendt er støtten væsentlig i for-
hold til at sikre bedst mulig profilering, turismeøkonomisk omsætning og ikke mindst 
gode aktiviteter til glæde og gavn for borgere i hovedstadsregionen. 
 
På baggrund af Wonderful Copenhagens vurdering af den turismeøkonomiske omsæt-
ning vurderer administrationen, at der samlet set vil være store samfundsøkonomiske 
gevinster under afholdelsen af turneringen med en anslået turismeøkonomisk omsæt-
ning på mellem 178,4 mio. kr. - 275,7 mio. kr., inddragelse af civilsamfund og borge-
re, øget vækst og beskæftigelse. Samtidig er afholdelsen i tråd med regionens over-
ordnede vision om en stor metropolregion og er et kæmpe udstillingsvindue, som må-
ske også kan profilere sig med flere grønne, smarte og kreative løsninger i alt fra fx 
bæredygtige toiletter til CO2 neutrale busser under turneringen mht. at tiltrække inter-
nationale investeringer mv. Der er med EM Fodbold 2020 lagt op til en stor folkefest 
til glæde og gavn for regionens borgere og mulighed for at præsentere og profilere 
Greater Copenhagen med København som værtsby for EM Fodbold 2020 i Danmark. 
 
På den baggrund anbefaler administrationen, at eventen modtager medfinansiering fra 
Region Hovedstaden, og at medfinansieringen sker under forudsætning af, at de øvrige 
offentlige parter herunder Københavns Kommune og Sport Event Denmark også med-
finansierer Host City projektet. Som det ser ud pt. bidrager Sport Event Denmark ikke 
til Host City delen, men vil ifølge DBU blive ansøgt om midler til aktiviteter på lands-
plan. Som udgangspunkt lægger Region Hovedstaden vægt på, at staten også medfi-
nansierer store events sammen med regionen og Københavns Kommune, og det har 
hidtil været almindelig praksis. Det anbefales derfor, at Region Hovedstadens tilskud 
reduceres fra det ansøgte beløb på 7, 8 mio. kr. til 3,9 mio. kr., som udgør en medfi-
nansiering på 25 % af det samlede Host city budget. Jf. regionens retningslinjer kan 
regionen maks. bidrage med 25 % af det samlede budget. 
 
Såfremt, der ikke tilvejebringes medfinansiering fra de øvrige offentlige parter, Kø-
benhavns Kommune og Sport Event Denmark til afholdelse af Host City delen vil re-
gionens støtte tilbageføres til puljen. En eventuel medfinansiering til eventen sker un-
der forudsætning af, at de øvrige offentlige parter også bidrager med midler til de an-
søgte arrangementer. 
 
Bevillingsvilkår 
Såfremt der bevilges medfinansiering vil følgende bl.a. være gældende for eventen, 
som indskrives i bevillingsaftalen: 
 

• Regionens medfinansiering kun må anvendes til selve gennemførelsen af Host 
City delen til aktiviteter vedrørende fanzonen som fx installation, aktiviteter, 
sikkerhed, forsikring samt city dressing. 
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• Tilsagn om regional medfinansiering fra Region Hovedstaden sker under for-
udsætning af, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budget-
underskud, og at Region Hovedstadens risiko er begrænset til det bevilgede 
støttebeløb. 
 

• Såfremt der ikke tilvejebringes nok finansiering til at afholde eventen, vil re-
gionens støtte tilbageføres til puljen. 
  

• Ansøgninger om supplerende tilskud kan ikke forventes imødekommet i til-
fælde af, at budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde, og Region Hoved-
staden har ikke påtaget sig et økonomisk ansvar for afholdelse af eventen. 
 

• Regionens medfinansiering må ikke anvendes til andre formål eller aktiviteter 
som beskrevet i den pågældende bevillingsaftale uden forudgående aftale. 
  

• Det er en forudsætning for regionens støtte, at et eventuelt overskud i henhold 
til det afsluttende regnskab tilbagebetales til regionen forholdsmæssigt i for-
hold til regionstilskuddets andel af den samlede ydede støtte. 
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