
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 den regionale vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS), at midlerne i puljen skal benyttes til at tilrække events, som skaber øget omsætning og mere 
beskæftigelse i hele servicesektoren. 
  
Regionsrådet besluttede den 19. maj 2015, at midlerne til puljen ansøges og udmøntes hvert kvartal. Det er tredje 
gang, og sidste gang i 2015, at administrationen behandler ansøgninger til puljen. I denne tredje ansøgningsrunde 
behandles en ansøgning fra den private organisation SportEventGroup, som handler om cykelløbet Velothon 
Copenhagen 2016, et enkeltdagscykelløb for både professionelle og borgere.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller overfor erhvervs- og vækstudvalget: 
  
1. at anbefale, at ansøgningen behandles i forretningsudvalget og regionsrådet.  
  
Administrationen indstiller endvidere, at forretningsudvalget overfor regionsrådet anbefaler: 
  
2. at regionsrådet bevilger 1 mio. kr. af midlerne til store, internationale kultur- og sportsevents i 2015 til 
medfinansiering af Velothon Copenhagen 2016. Medfinansieringen sker under forudsætning af, at 
Københavns Kommune og Sport Event Denmark medfinansierer projektet. 

POLITISK BEHANDLING 

Indstillingens punkt 1 blev anbefalet, idet udvalget anmoder om, at sagen tilføjes et kort statusnotat til sagens videre 
behandling som redegør for Københavns Kommunes medfinansiering. 

SAGSFREMSTILLING 

Ansøgning om projekt: Velothon Copenhagen 2016 (bilag 1) 
Ansøger: SportsEventGroup (Privat organisation) 
Samlet Budget: 7 mio. kr. 
Ansøgt medfinansiering: 1 mio. kr. 
Tidsperiode: 16. juni 2016 
  
Velothon Copenhagen 2016 er et cykelløb i rækken af såkaldte UCI Velothon Majors - enkeltdagsløb, der finder sted 
i flere byer i særligt Europa og som er rettet mod professionelle og borgere. Løbet blev kørt første gang i 2013 i 
Berlin og i Kitzbuhel i Østrig. Siden hen er flere europæiske byer og nogle få amerikanske blevet tilføjet listen. I 2015 
blev løbet kørt i Berlin, Cardiff, Wien og Stokholm. 
  
Administrationens vurdering 
Regionsrådet har den 14. april 2015 godkendt et eventvurderingsværktøj til at vurdere ansøgninger til puljen. 
Administrationen har i behandlingen af ansøgningen fra SportEventGroup 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. 28 mio. kr. er høj for et event med et budget 
på 7 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at hver udenlandsk deltager forventes gennemsnitligt at medbringe 1,5 person i tre 
dage. Deltagere og deres medbragte familie og venner har et døgnforbrug på gennemsnitligt ca. 1500 kr. pr.person. 
  



  
Velothon Copenhagen 2016 vil blive det største internationale endagscykelløb, som hidtil er afholdt i Danmark. 
  
Løbet har mottoet "Ride like a pro". Først afholdes et løb, hvor alle interesserede kan deltage (mod betaling). Løbet 
afholdes på den samme rute, som de professionelle ryttere senere kører på. Der forventes i alt 5000 deltagere. Det 
professionelle løb er sanktioneret af UCI (det internationale cykelforbund), hvilket betyder, at flere af de bedste 
internationale ryttere ønsker at deltage, at der køres under internationale regelsæt, og at løbet vil have international 
medieinteresse.  
  
Administrationen anser det for positivt, at ansøger har en målsætning om, at Velothon Copenhagen skal være en 
tilbagevendende begivenhed. Såfremt Velothon Copenhagen 2016 bliver en succes, forventes løbet at være 
selvfinansierende fremover ved hjælp af sponsorbetaling og deltagergebyr.  
  
Ansøger planlægger en række sideevents, hvor et af dem er inddragelse af skolebørn i eventen. Blandt andet 
planlægges aktiviteter, der lærer børn at cykle. 
  
Desuden vurderer administrationen, at Københavns Kommunes engagement i projektet er givtigt i forhold til, at 
Københavns Kommune stod for planlægningen af VM i enkeltstart i 2011. 
  
Endelig vurderer administrationen, at Velothon Copenhagen 2016 kan demonstrere - i en mindre skala - hvordan en 
eventuel afholdelse af Tour de France-starten i København ville kunne udfolde sig. 
  
Risikovurdering 
En detaljeret risikovurdering af særligt de økonomiske forhold vedr. afholdelse af eventet er vedlagt ansøgningen. 
Administrationen vurderer, at SportEventGroup sammen med deres internationale partner, Legardére Unlimited 
Events, udgør et samarbejde, der har omfattende erfaring med planlægning og afholdelse af lignende events. 
Endvidere samarbejder SportEventGroup om eventen 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. 
  
SportEventGroup er blevet informeret om, at Region Hovedstaden ikke hæfter i tilfælde af et evt. budgetunderskud. 
Dermed er Region Hovedstadens risiko begrænset til det ansøgte støttebeløb på 1 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. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Støtten på 1 mio. kr. afholdes af puljen til store, internationale kultur- og sportsevents. Puljen er på 10 mio. kr. i 2015. 
Der er tale om midler fra bevillingsområdet øvrig regional udvikling. Midlerne tilsagnsbudgetteres, således at hele 
udgiften, i henhold til budgetreglerne, bogføres i 2015. Hvis ansøgningen bevilges, er der 1 mio. kr. af puljen tilbage i 
2015. Dermed udmøntes puljen ikke fuldt ud i 2015 og de resterende midler tilfalder bevillingsområdet øvrig regional 
udvikling. 

KOMMUNIKATION 

Det aftales med ansøger SportEventGroup, at der indgås en dialog med administrationen med henblik på at 
synliggøre Region Hovedstaden i kommunikationen i forbindelse med afholdelse af eventen, herunder anvendelse af 
Region Hovedstadens logo i markedsføring og ved omtale. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 8. december 2015 og regionsrådet den 15. december 2015. 
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