
Beslutningssag: Medfinansiering af projekter under puljen til store, 
internationale kultur- og sportsevents 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Som en del af midlerne til øvrig regional udvikling, udgør puljen til store, internationale kultur- og sportsevents i alt 50 
mio. kr. i perioden 2015-2019 (10 mio. kr. årligt). Det er en målsætning i ReVUS, at midlerne i puljen skal benyttes til 
at tilrække events, som skaber øget omsætning og mere beskæftigelse i hele servicesektoren. 
  
Den 14. april 2015 har regionsrådet godkendt et eventvurderingsværktøj til at vurdere ansøgninger til puljen. 
Eventvurderingsværktøjet har således været benyttet som del af administrationens samlede vurdering af 
ansøgningerne i sagen. 
  
Regionsrådet beslutter den 19. maj 2015, at midlerne til puljen ansøges og udmøntes hvert kvartal. Det er anden 
gang, at administrationen behandler ansøgninger til puljen. 
  
Administrationen bemærker, at det kun er indstilllingspunkt 1, der behandles i erhvervs- og vækstudvalget. 

INDSTILLING 

Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget: 
  
1. at anbefale, at de to ansøgninger behandles i forretningsudvalget og regionsrådet.  
  
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 
  
2. at regionsrådet bevilger 2 mio. kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents til 
medfinansiering af World Cup Copenhagen 2017 - et World Cup kvalifikationsevent for hestedressur og 
springning. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at Københavns Kommune og Sport Event Denmark 
medfinansierer projektet, og 
 
3. at regionsrådet ikke bevilger midler til Copenhagen World Music Festival 2016-2018. 

SAGSFREMSTILLING 

World Cup Copenhagen 2017 (bilag 1-3) 
Projekt: World Cup Copenhagen 2017 
Ansøger: JBK Horse Shows (Privat organisation) 
Samlet projektbudget: 21,075 mio. kr. 
Ansøgt medfinansiering: 2 mio. kr. 
Tidsperiode: 9.-12. februar 2017 
  
Administrationens vurdering 
Administrationen har i behandlingen af ansøgningen fra JBK Horse Shows benyttet det af regionsrådet godkendte 
eventvurderingsværktøj. Det samlede resultat/score for ansøgningen opfylder kriterierne for puljen til store, 
internationale kultur- og sportsevents. 
  
Konkret vurderes det bl.a., at den turismeøkonomiske omsætning på ca. 55 mio. kr. er høj for et event med et budget 
på ca. 21 mio. kr. Den relativt høje omsætning skyldes ikke mindst, at særligt de udenlandske tilskuere vurderes at 
have et gennemsnitsforbrug, der er markant højere end den typiske udenlandske turists forbrug i regionen.  
  
Eventet foregår i den kommende Royal Arena i Ørestaden og vil blive eksponeret til en lang række lande i verden. 
Ved EM i dressur og spring i Herning i 2013 blev konkurrencerne set af ca. 91 mio. på verdensplan. Da 



nærværende event omhandler World Cup kvalifikation forventer ansøger, at der vil være ca. 45 mio. seere på 
verdensplan. 
  
Ansøger planlægger en række eksklusive sideevents, der særligt retter sig mod det købestærke hestepublikum. Det 
er i ansøgningen ikke præciseret, hvorledes eventet vil skabe sideevents, som henvender sig til regionens borgere. 
Ansøger nævner, at eventet vil øge interessen for ridesporten i regionen, og at man vil lave sidevents med 
rideklubber i byen. Indhold i sideevents samt effekt af disse, fremgår ikke af ansøgningen. Såfremt, at regionsrådet 
godkender ansøgningnen, vil administrationen gå i dialog med JBK Horseshows for at få afklaret, hvordan etablering 
af sideevents skal komme regionens borgere til gode. 
  
Risikovurdering 
En detaljeret risikovurdering for afholdelse af eventet er vedlagt ansøgningen. Derudover vurderer administrationen, 
at JBK Horse Shows er en erfaren arrangør af ridesportarrangementer, herunder EM i Herning 2011. Endvidere 
samarbejder JBK Horse Shows om eventet med Sport Event Denmark og Wonderful Copenhagen. Wonderful 
Copenhagen deltager ikke i afviklingen af selve eventet. Ved denne type events kan Wonderful Copenhagen indgå i 
arbejdet med bl.a. etablering af sideevents. 
  
JBK Horse Shows har skriftligt bekræftet, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budgetunderskud. 
Dermed er Region Hovedstadens risiko begrænset til det ansøgte støttebeløb på 2 mio. kr.  
  
Det meddeles ansøger, at ansøgninger om supplerende tilskud ikke kan forventes imødekommet i tilfælde af, at 
budgetforudsætningerne viser sig ikke at holde.  
  
Det vil fremgå af bevillingsaftalen, at Region Hovedstaden ved bevilling af tilskud ikke har påtaget sig et økonomisk 
ansvar for afholdelse af eventet. 
  
Copenhagen World Music Festival 2016-2018 (bilag 4-5) 
Projekt: Copenhagen World Music Festival 2016-2018 
Ansøger: Copenhagen World Music Festival 
Samlet projektbudget: 11,3 mio. kr. i perioden 2016-2018 
Ansøgt medfinansiering: 1,415 mio kr. årligt i perioden 2016-2018, i alt 4,245 mio. kr.  
Tidsperiode: 2016-2018 
  
Regionsrådet har tidligere tildelt 900.000 kr. fra den nu nedlagte kulturpulje til afvikling af Copenhagen World 
Music Festival 2013 og 2014. 
  
Administrationens vurdering 
Administrationen har i behandlingen af ansøgningen fra Copenhagen World Music Festival benyttet det af 
regionsrådet godkendte eventvurderingsværktøj. Det samlede resultat/score for ansøgningen opfylder ikke 
kriterierne for puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Dette skyldes, at ansøgningen indholder en 
række afgørende mangler. Konkret indebærer dette fx, at ansøger ikke har sandsynliggjort antallet af deltagere eller 
turister til eventet, hvilket bevirker, at det ikke er muligt at benytte eventvurderingsværktøjet til at lave beregninger 
over de turismeøkonomiske effekter. Endvidere fremgår det ikke af ansøgningen, om man vil samarbejde med 
relevante aktører, fx Visit Denmark. Ligeledes mangler ansøgningen bl.a. en beskrivelse af, hvor eventet skal 
afholdes, og hvordan det skal eksponeres i udlandet. 
  
Ansøgningen har fokus på det kulturelle element i eventet og tager ikke konkret stilling til, hvordan arrangementet kan 
være medvirkende til at skabe vækst i regionen.  
  
Ovenstående betragtninger bevirker, at administrationen vurderer, at ansøger ikke bør tildeles tilskud fra puljen til 
store, internationale kultur- og sportsevents. 
  
Risikovurdering 



Ansøgningen indeholder ingen risikovurdering. 
  
Status på puljen 
Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt i perioden 2015-2019. Der er indtil videre i 2015 bevilget midler til to ansøgninger 
på henholdsvis 3 og 5 mio. kr. Såfremt regionsrådet imødekommer administrationens indstilling, vil samtlige midler 
til store, internationale kultur- og sportsevents være forbrugt for budgetåret 2015. Der er yderligere én 
ansøgningsfrist i 2015. Næste ansøgningsrunde vil blive behandlet på erhvervs- og vækstudvalgets møde i 
november 2015. Såfremt puljen er tom til mødet i november, vil administrationen opfordre evt. ansøgere om at søge 
puljen i 2016. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Den forventede støtte på 2 mio. kr. afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Puljen er på 10 
mio. kr. årligt i perioden 2015-2019 (i alt 50 mio. kr.). Der er tale om midler fra bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at hele udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015. 

KOMMUNIKATION 

Det er aftalt med ansøgerJBK Horse Shows til World Cup Copenhagen 2017, at der indgås en dialog med 
administrationen med henblik på at synliggøre Region Hovedstaden i kommunikationen ifbm. med afholdelse af 
begivenheden, herunder anvendelse af Region Hovedstadens logo i markedsføring og omtale af eventen. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 5. oktober 2015 og regionsrådet den 9. oktober 2015. 
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