Uddybende bilag vedr. projektet:
”Kongresværtskab”
1. Faktuelle oplysninger:
J.nr.
Projektnavn
Ansøger
Adresse
Postnummer og by
Kontaktperson
Kontaktoplysninger
på kontaktperson
Kommune
CVR nummer

18/8589
Kongresværtskab
Inspiring Denmark
Jernbanegade 75-77
5500 Middelfart
Birgitte Hee Olesen
26210027
bho@inspiringdenmark.dk

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Da der er tale om en forlængelse af eksisterende projekt er målgruppe,
hovedaktiviteter, understøttende aktiviteter, output/ resultater, effekter
og effektkæde i forhold til forretningsområdet det samme som hidtil.
Kerneaktiviteten for tiltrækning af kongresser med motivering og
rådgivning af kongresværter samt den understøttende indsats er ligeledes
den samme.

31514835

I denne ansøgning om forlængelse og tillægsbevilling beskrives derfor
ændringer vedrørende temafokusering og arbejdsmetode samt
inddragelse af nye partnere.
Temafokusering og arbejdsmetode – uddannelses- og
forskningsinstitutioner
Igennem projekt Kongresværtskab er det blevet tydeligt at
forskningsinstitutionerne i Syddanmark ’leverer’ en relativt stor andel af
kongresværterne, når der tales om tiltrækning af internationale
kongresser til Syddanmark. Der har hidtil været tale om SDU og OUH,
samt i mindre omfang Aalborg Universitet i Esbjerg. De er alle meget store
organisationer, med mange medarbejdere med kongresvært-potentiale,
mange internationale medarbejdere og en naturlig udskiftning af
medarbejdere.
For at sikre en effektiv udnyttelse af alle ressourcer i den opsøgende
indsats, så er der taget initiativ til en tættere involvering i hvilke
indsatsområder og typer af aktiviteter, som Inspiring Denmarks
konsulenter bruger tid på i bearbejdningen af kongrespotentialet hos
institutionerne. Konkret vil der blive indgået aftaler om dette i den
forlængede periode af projektet. Enten skrevet ind i selve
partnerskabsaftalen, eller formuleret som en række delaftaler for nogle
specifikke fag – og forskningsområder og i tråd med institutionernes egne
strategier. Da erfaringerne har vist at de syddanske værter for
internationale kongresser i stort omfang er kommet fra forsknings- og

uddannelsesinstitutionerne, er det oplagt at afsøge potentialet og udvide
samarbejdet til regionens university colleges.
Temafokusering og arbejdsmetode – kommuner, klynger og business
regions
Den opsøgende indsats i kommunerne i Syddanmark har hidtil foregået
gennem kontakt til erhvervs- og vækstråd samt klyngerne og business
regions for at identificere kongrespotentialet hos virksomhederne.
Der har været godt udbytte af at arbejde med kongrespotentialet i
krydsfeltet mellem virksomheder og forskningsstyrker, hvor
repræsentanter for begge områder har været involveret i
udviklingsarbejdet. Denne metode vil blive fortsat i den forlængede
periode af projektet. Kommuner, klynger og business regions vil blive
inviteret til at indgå i relevante udviklingsfællesskaber, hvor de har
udtrykt ønske om involvering og medfinansiering.
I forbindelse med drøftelser med de syddanske kommuner om
forlængelse af ansøgningen har der vist sig en interesse for, at der
arbejdes nærmere med de kommunale strategiske indsatsområder og
kongrespotentialet inden for disse.
Da nogle af indsatsområderne involverer interessenter fra flere
organisationer, vil der blive etableret nogle udviklingsfællesskaber, som
matcher delaftalerne. For eksempel inden for robot- og droneområdet vil
det være oplagt at samle aktører fra SDU, Udvikling Fyn (Odense Robotics,
UAS Denmark), Odense Kommune og nogle private virksomheder for
udviklingen af kongrespotentialet inden for forretningsområde.
Byernes Værtskab
Aktiviteten vil blive fortsat. Inspiring Denmark er den naturlige, regionale
platform for at samle aktører på tværs af regionen fra både kommuner,
destinationer og business regions til videndeling og koordinering af dette
arbejde. Der vil blive afholdt netværksmøder for medarbejdere i
kommunerne, destinationer og organisationer med henblik på videndeling
og koordinering for at fremme Syddanmark som international
kongresdestination.
Partnere og deres
roller i projektet:

Ansøger:
1. Den Erhvervsdrivende Fond Inspiring Denmark, CVR:
31514835
Økonomiske partnere:
2. Syddansk Universitet, Odense, CVR: 29283958
3. University College Lillebælt, Vejle, CVR: 30859480
4. University College Syd, Esbjerg, CVR: 30840402
5. Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus,
Odense, CVR: 29190909
6. Udvikling Fyn, Odense, CVR: 34206228
7. Billund Kommune, CVR: 29189765
8. Kolding Kommune, CVR: 29189897
9. Sønderborg Kommune, CVR: 29189773
10. Esbjerg Kommune, CVR: 29189803

Øvrige
netværksdeltagere:

11. Fredericia Kommune, CVR: 69116418
12. Vejle Kommune, CVR: 29189900
13. Middelfart Kommune, CVR: 29189684
14. Haderslev Kommune, CVR: 29189757
Work-Live-Stay, Welfare Tech, CLEAN, Design2Innovate, Capital
of Children, SIMAC. Netværksdeltagerne vurderes at være i en
position til selv at påtage sig værtskab for en international
konference, enten alene eller i et samarbejde med den kreds af
virksomheder og organisationer, som de enten repræsenterer
eller har kontakt til gennem deres virke.

Projektstart/projektslut:

01-01-2019

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

Oplevelsesøkonomi – Turisme
Ingen strukturfondsmidler

Hovedaktiviteter:

Output:

Vejledning af potentielle
kongresværter:
Ansøgt: 720. Indstillet: 360.

Vundne internationale
kongresser:
Ansøgt: 84. Indstillet 42.

Understøttende aktiviteter:
- Gennemførelse af ”site
inspections”
- Udarbejdelse af bids
(salgsmateriale) for
potentielle værter
- Afholdelse af
ambassadørarrangeme
nter
- Byernes værtsskab
- Analyser, research og
udvikling
- National og
international
netværksdeltagelse

Ansøgt 31-12-2022,
indstillet 31-12-2020

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
Internationale
overnatninger:
Ansøgt: 42.000. Indstillet:
21.000.
Skabt omsætning:
Ansøgt: 130,2 mio. kr.
Indstillet: 65,1 mio. kr.

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Ansøgt:
Procent:
Nærmere beskrivelse:
Samlede
19.859.958 kr.
100,00 %
støtteberettigede
udgifter
Regionale
12.360.000 kr.
62,24 %
Erhvervsudviklingsmidl
er
Egenfinansiering
7.499.958 kr.
37,76 % Kontanter:
SDU: 2.000.000 kr.
OUH: 1.600.000 kr.
Udvikling Fyn: 2.000.000 kr.
UC Lillebælt: 200.000 kr.
Kommuner: 1.800.000 kr.

Øvrige: 99.958 kr.
Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Regionale
Erhvervsudviklingsmidl
er
Egenfinansiering

Indstillet:
9.929.979 kr.

Procent:
100 %

6.180.000 kr.

62,24 %

3.749.979 kr.

37,76 %

Nærmere beskrivelse:

Kommentarer til budget og finansiering: Statsstøttevurdering:
Projektet finansieres af de regionale erhvervsudviklingsmidler, hvorfor projektets aktiviteter
ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv. Sekretariatet har
vurderet, at aktiviteterne ikke er konkurrenceforvridende.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej
3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
De kritiske antagelser er de samme som i den oprindelige ansøgning. Hovedaktiviteten er
vejledningen af potentielle kongresværter, og denne vejledning skal motivere værterne til
at byde på en kongres.
Det er således fortsat en kritisk antagelse, at Inspiring Denmark kan få adgang til at
møde værterne, og at disse værter er i en position internt i deres organisation samt
internationalt og fagligt til at kunne påvirke beslutning om at byde på en kongres samt
beslutning om placering af kongressen.
Det er endvidere en kritisk antagelse, at værten, byen, destinationen, hoteller og øvrige
aktører kan opfylde forventninger og krav til praktiske forhold, logistik, faglige sideevents
m.m. i forbindelse med afgivelse af bud, og at man i forbindelse med buddet er i stand til
at sikre den nødvendige opbakning og indsamle de nødvendige oplysninger.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Inspiring Denmark har gennemført lignende projektaktiviteter siden 2009 med
projekterne ”International Erhvervsturisme”, ”Strategisk Værtskab”, og senest siden
2016 ”Kongresværtskab”. Projekterne har siden starten fået positive evalueringer i
forhold til projektets relevans, organisering og effektopnåelse. Aktiviteterne er løbende
blevet videreudviklet og forbedret, bl.a. med afsæt i de løbende evalueringer.
Projekternes effektmål er også blevet opjusteret ad flere omgange, da projektet har
opnået mere end forventet. Det aktuelle projekt ”Kongresværtskab” har ved
midtvejsevalueringen i december 2017 fået grøn score på alle tre parametre og har
allerede gode dokumenterede effekter.
Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger:
Projektet understøtter udviklingen af erhvervsturismen i Region Syddanmark og
bidrager betydeligt til at nå såvel delmålet om en årlig vækst på 3 % i antallet af
udenlandske overnatninger som delmålet om en årlig vækst på 5 % i det turismeskabte

forbrug.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt
overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Ansøger har stor erfaring med området, og projektet bygger videre på tidligere
erhvervsturismeprojekter med veldokumenterede effekter. De opstillede effektmål er
blevet hævet for hvert nyt projekt, og det vurderes, at man nu har nået et niveau, der
svarer til mulighederne.
Det nuværende projekt ”Kongresværtskab” blev evalueret af COWI i december 2017,
hvor projektet havde vundet 16 kongresser resulterende i over 15.000 overnatninger
svarende til en anslået omsætning på 47 mio. kr. Dermed har man halvvejs i projektet
opnået 38 % af målet om 42 vundne kongresser og er dermed lidt bagud i forhold til
dette mål, men da de vundne kongresser i gennemsnit er betydeligt større end
forventet, har man allerede nu nået over 70 % af målet om 21.000 overnatninger og
65 mio. kr. i øget omsætning.
Projektets effektkæde er uændret og styrkes samtidig ved at der i projektet nu
etableres et tættere og mere fokuseret samarbejde med forsknings- og
uddannelsesinstitutionerne, kommunerne og de erhvervsmæssige styrkepositioner. Det
er derfor sekretariatets vurdering, at der er en god sammenhæng mellem aktiviteter,
resultater og effekter, og at det er sandsynliggjort, at aktiviteterne vil føre til de
angivne effekter.
Projektets målgruppe:
Projektets aktiviteter retter sig imod potentielle syddanske værter for internationale
kongresser med særligt fokus på forskning- og uddannelse samt de syddanske
styrkepositioner. De potentielle kongresværter vil derfor komme fra virksomheder,
organisationer og forskningsinstitutioner med særlig tyngde inden for de erhvervs- og
forskningsmæssige styrkepositioner, herunder de syddanske erhvervsklynger.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Inspiring Denmarks aktiviteter retter sig i første række imod vidensinstitutioner og
andre offentlige eller halvoffentlige aktører, men effekterne af indsatsen kommer i høj
grad private virksomheder til gode. Det gælder især hotel- og kongresvirksomheder,
som får en direkte effekt i form af flere gæster, men det gælder også andre
virksomheder, som får øget omsætning fra erhvervsturismen. Derudover forventes
afledte mere langsigtede effekter for virksomheder inden for styrkepositioner.
Inspiring Denmark driver et erhvervsnetværk af syddanske hotel- og
kongresvirksomheder, som finansieres af kontingenter fra virksomhederne. Netværket
er en selvstændig supplerende aktivitet til Inspiring Denmarks projektaktiviteter.
Samordning og koordinering:
Inspiring Denmark samarbejder og koordinerer regionalt med kommuner,
erhvervsklynger og forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og dette samarbejde vil
blive styrket i forbindelse med den ansøgte tillægsbevilling.
Derudover samarbejder Inspiring Denmark med Dansk Erhvervs- og Mødeturisme
(Meet Denmark), som laver internationale kampagner for Danmark som kongresvært.
Fokusering:
Med den ansøgte tillægsbevilling lægges der op til en øget grad af fokusering baseret
på aftaler med projektets partnere.
Globalisering:

I projekter markedsføres Syddanmark som international kongresvært, og Inspiring
Denmark deltager i internationale og globale netværk med henblik på markedsføring,
videndeling og forretningsudvikling.
Samfinansiering:
Egenfinansiering i projektet forøges som følge af øget medfinansiering fra kommuner
samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

