Bilag 1 – Yderligere beskrivelse af de ansøgende events
Copenhagen Games
Eventen har i 2019 et samlet budget på 7,2 mio. kr. Man forventer 1500 deltagere fra 25 lande og 10.00012.000 tilskuere/gæster til eventen, der afholdes i Lokomotivværkstedet i København. Eventen har en stor
del kommercielle samarbejdspartnere, der bl.a. har stande med og arrangerer aktiviteter for deltagere og
gæster.
Wonderful Copenhagen har foretaget turismeøkonomiske beregninger, der viser en turismeøkonomisk
omsætning på ca. 123 mio. kr. Det er administrationens helt klare opfattelse, at dette tal er alt for højt.
Forventningen til den turismeøkonomiske omsætning bør ifølge administrationens beregninger være på ca.
11 mio. kr. + billetindtægter og deltagerbetaling (max. 3 mio. kr.)
Øvrig finansiering
I budgettet (bilag 2) indgår offentlige tilskud på i alt 1,6 mio. kr.:
•
•

Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
Københavns Kommune: 0,6 mio. kr.

Administrationen har fået bekræftet af Københavns Kommune, at man medfinansiere eventen med 0,6
mio. kr.
Administrationens vurdering
Den samlede vurdering er, at Copenhagen Games i høj grad er rettet mod borgerne i regionen. Det er
muligt som amatør at tilmelde sig som deltager ved eventen og dermed få en chance for at kvalificere sig til
kampe mod de professionelle deltagere. Administrationen vurderer, at det var en stor succes for regionen
og eksponeringen af Greater Copenhagen at medfinansiere Pro Blast i 2017. Bevillingen til Copenhagen
Games 2019 vil ifølge administrationen demonstrere, at Region Hovedstaden støtter op om e-sportsevents.
Copenhagen Games har haft flotte vækstrater både på deltagerantal og gæster siden starten i 2010.
Det er desuden administrationens vurdering, at den positive vækst og en store interesse fra kommercielle
parter illustrerer, at organisationen bag Copenhagen Games er solid og evner at drive eventen i 2019.
Global Goals
Global Goals inviterer 24 deltagende hold til turneringen. Disse skal inden turneringen beslutte, hvilket af
de 17 verdensmål, de ønsker at engagere sig i og beslutte, hvordan de vil kæmpe for det mål. Det forventes
at 12 af holdene vil være danske og man ved sikkerhed, at 12 hold fra forskellige EU-lande vil deltage.
Eventen har modtaget støtte fra EU’s Erasmus+ program og midlerne her fra skal bl.a. finansiere etablering
af træning før eventen, transport og ophold for de 12 hold.
Global Goals World Cup 2019 finder sted på en til lejligheden opført bane på Bryghuspladsen i København
mellem Blox og den sorte diamant.
Eventens samlede budget er på 7,822 mio. kr., hvoraf den ønskede bevilling fra Region Hovedstaden skal
benyttet til aktiviteter tilknyttet afviklingen af selve eventen d. 14. maj 2019. Dermed medfinansierer
Region Hovedstaden ikke forudgående eller tilknyttede aktiviteter.
Global Goals fodboldturneringen fungerer som et middel til at sætte fokus på verdensmålene og engagere
borgere gennem sport. Global Goals World Cup har fundet sted i bl.a. Sydafrika og senest i New York i
september 2018. Formatet blev afprøvet første gang under Women Deliver konferencen 2016 i København.

UNDP var blandt parter dengang og Eir Soccer har fortsat dette samarbejde og udvidet med flere private
virksomheder og organisationer.
Eventen vil finde sted samtidig med en udstilling i BLOX omhandlende verdensmålene med særlig fokus på
målet om bæredygtig byudvikling og vil desuden tilknytte aktiviteter som en konference, ”talks” og et
skoletjenestespor.
Øvrig finansiering
I budgettet (bilag 2) indgår offentlige tilskud på i alt 1,6 mio. kr.:
•
•
•

Region Hovedstaden:
Københavns Kommune:
EU Erasmus+:

1,0 mio. kr.
2,4 mio. kr.
2,8 mio. kr.

Administrationens vurdering
Ansøgningen har ikke taget stilling til den turismeøkonomiske omsætning ved eventen, men det er
administrationens vurdering, at denne vil være begrænset. Organisationen (Eir Soccer) bag eventen er
erfaren og har afholdt eventen i flere forskellige formater, herunder indendørs i en kontorbygning i New
York.
Copenhagen 2021
Copenhagen 2021 finder sted på plader, torve og sportsfaciliteter. Eventens geografiske centrum vil være
indre by i København, men man er i dialog med flere aktører i Greater Copenhagen om brug af faciliteter,
herunder Roskilde Kommune og Malmö Stad.
Ansøgers beregning af den samlede turismeøkonomiske omsætning for Copenhagen 2021 er på 124 mio.
kr. Tallene er baseret på erfaringstal fra World OutGames 2009, der blev afviklet i København.
Af ansøgningen fremgår det, at Copenhagen 2021 står på fire søjler: Sport, Pride, kultur og
menneskerettigheder.
Sport-søjlen indeholder bl.a. stævner i 25-30 sportsgrene, idrætslederkonference og folkeidræt i
byrummet.
Pride-søjlen består af åbnings- og lukkeceremonier områder og zoner for fx unge, familier og kvinder.
Derudover vil der være gadefester og en stor WorldPride-parade, hvor det forventes at mere end 60.000
mennesker vil deltage i optoget.
Kultur-søjlen skal bygge på samarbejde med regionens kulturinstitutioner. Man er i dialog med bl.a. M/S
Museet for Søfart og Det Kongelige Teater.
Menneskerettigheds-søjlen skal bl.a. indeholde en konference, en demokratifestival og et skoleprojekt.
Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 42,6 mio. kr.:
•
•
•

Region Hovedstaden: 9,6 mio. kr.
Københavns Kommune: 29,8 mio. kr.
Malmö Stad: 4,5 mio. kr.

•
•

Ligestillingsministeriet: 7,0 mio. kr.
Roskilde Kommune: 1,0 mio. kr.

Administrationens vurdering
Den turismeøkonomiske omsætning, der er beskrevet i ansøgningen vurderes til at være realistisk og
opnåelig. Det vurderes, at den offentlige medfinansiering på 42,6 mio. kr. vil blive vanskelig at opnå. Dog
har man for nuværende opnået økonomiske tilsagn fra Region Hovedstaden (6 mio. kr. på budget 2019),
Københavns Kommune (3,8 mio. kr. til drift i 2019) og Malmö Stad (4,5 mio. kr. til de dele af eventen, der
skal afholdelse i Malmø). Det er administrationens vurdering, at man vil modtage endnu en bevilling fra
Københavns Kommune, men at den bliver mindre end de i alt 26 mio. kr. man vil ansøge om.
Administrationen vurderer, at eventen vil kunne gennemføres på trods heraf, da der ikke er et krav om
format/niveau for eventen og man derfor kan og bør justere i denne efter behov.
Copenhagen Ballin’
Organisationen bag Copenhagen Ballin’ vil bestå af ansøger Burson-Marsteller Sport, Game,
Børnebasketfonden og Danmarks Basketball Forbund.
Elite-delen af eventen (eliteturnering for 3X3 og NBA-kamp) er i ansøgningsfasen og man er i dialog med
henholdsvis det internationale Basketballforbund (FIBA) og NBA om at tiltrække til København.
Breddebasket-delen af eventen er består af NBA jr. og har været afholdt i Danmark før. Det er et
basketballprogram for børn og i Danmark er det Børnebasketfonden, der er ansvarlig for afviklingen, der
bl.a. indebærer samarbejde med 200 skoler og over 2000 børn. Derudover vil man arrangere en bredde
3X3-turnering med afgang for alle niveauer.
Målsætningen er en NBA-kamp i Royal Arena i 2021, en eliteturnering i det olympiske format 3X3 (Tre mod
tre på én basketkurv) samt breddeturneringen med et socialt sigte og fokus på skolers involvering i
basketball.
Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 15,7 mio. kr. (2019-2021):
•
•
•
•
•

Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr. (2019)
Københavns Kommune: 7,5 mio. kr. (2019-2021)
Sport Event Danmark: 4,6 mio. kr. (2019-2021)
Malmö Stad: 0,75 mio. kr. (2019-2021)
Omegnskommuner: 1,8 mio. kr. (2019-2021)

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at der er tale om et ambitiøst projekt, og at det er positivt, at man
både tænker bredden og eliten ind i eventen. Samtidig vurderes det, at organisationen bag er stærk, og at
bl.a. Game og Børnebasketfonden har solid erfaring med at organiserer basketevents for bredden.
Der er dog stor usikkerhed omkring den del af eventen som man ansøger regionen om (NBA-kampen).
Endvidere vurderer administrationen, at der – på trods af dialog med aktørerne bag ansøgningen om dette
– er en række budgetmæssige og økonomiske uklarheder i ansøgningsmaterialet. Det fremgår bl.a. af
budgettet, at man påregner udgifter til leje af Royal Arena i 2019-2020 på trods af, at man forventer NBAkampen afviklet i 2021. Endvidere beskriver de turismeøkonomiske beregninger i bilag XX, at man i 2019

forventer en turismeøkonomisk effekt på fra NBA-kampen på 34 mio. kr. Som nævnt forventes denne at
finde sted i 2021.
KMD Ironman
I april 2018 valgte regionsrådet ikke at bevilge midler til KMD Ironman 2018. Med ansøgningen til KMD
Ironman 2019 ønsker Helsingør Kommune at skabe fundamentet til at kunne afvikle KMD World
Championship 2022.
Eventen samlede budget er på 7,2 mio. kr. og de turismeøkonomiske effekter angives til 17,3 mio. kr.
Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 2,2 mio. kr.
•
•
•
•
•

Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
Helsingør Kommune: 1,2 mio. kr.
Sport Event Danmark: 4,6 mio. kr.
Malmö Stad: 0,75 mio. kr.
Omegnskommuner: 1,8 mio. kr.

Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at ansøgningen ikke afviger væsentligt fra den lignende ansøgning som
regionsrådet behandlede i april 2018. Det fremgår bl.a. af den vedhæftede ansøgning, at den offentlige
medfinansiering er nødvendig for afviklingen af eventen. Samtidig fremgår det, at eventens kerneaktiviteter
bliver finansieret af deltagerbetaling.
ReThink Festival
Formålet med festivalen er at samle eksisterende projekter og forretningsmodeller under samme paraply d.
7.-9. juni 2019 på Søren Kierkegaards Plads i København (lokaliteten er ikke bekræftet).
Festivalen bliver delt op i zoner, hvor kommuner, borgere, virksomheder og borgere samles for at diskutere
fremtidens løsninger for bæredygtighed og cirkulær økonomi.
Eventens samlede budget er på 4,05 mio. kr. De turismeøkonomiske effekter er ikke opgjort, men vil i 2019
– festivalens første år – være begrænsede.
Øvrig finansiering
I budgettet indgår offentlige tilskud på i alt 1,46 mio. kr.
•
•

Region Hovedstaden: 1,0 mio. kr.
Københavns Kommune: 0,46 mio. kr.

Administrationens anbefaling
Det vurderes tvivlsomt i hvor høj grad, der er tale om en international event, hvilket bl.a. afspejles i, at
administrationen forventer en meget lille turisme økonomisk omsætning.

