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

18/45139
Vækst i Erhverv i gadeplan i Billund Kommune
Billund Erhvervsfremme
Rådhuscentret 16
7190 Billund
Hans Peter Folmann
20308618
hpfo@billund.dk
Billund
30260678

Ansøgers
beskrivelse af
projektet:

Vækst til ERHVERV i gadeplan tilbyder understøtning og
realisering af aktiviteter i Danske Turismekompetencer;
udarbejdelse af vækstplan og kompetenceudvikling.
Aktiviteterne i Vækst til Erhverv i Gadeplan arbejder gennem
håndholdte og lokalt forankrede laboratorier med den Røde Tråd
mellem vækstplan (aktivitet 1), kompetenceudvikling (aktivitet
2) og laboratorierne (aktivitet 3). I laboratorierne arbejder
deltagerne med at udvikle nye koncepter til produkter eller
løsninger (herunder værdikæder, kundeoplevelser mm), som er
målrettet turismegeneret forbrug. Målet er, at alle de deltagende
virksomheder gennem udarbejdelse af vækstplan og
kompetencetilførsel udarbejder og realiserer nye koncepter til
produkter eller løsninger, som skal øge den turismegenerede
omsætning for virksomhederne.
Danske turismekompetencer; Dansk Kyst og Naturturisme
(DKNT), afvikler aktivitet 1 og 2. Midler fra DKNT kan anvendes i
2018, mens ansøgning til REM-midler vedr. projektledelse kan
anvendes fra 2019. I 2018 starter deltagerne op med
udarbejdelse af vækstplaner, som en selvfølgelig forudsætning
for de videre kompetenceforløb og laboratoriearbejdet.
Det er et fælles mål for DKNT og BEF, at det samlede forløb
tilrettelægges og koordineres, således at de forskellige
finansieringsår og de to projekter ikke negativt påvirker
deltagernes motivation og udbytte.
Billund Kommune er placeret i top 3 på antal turister og gæster i
relation til de store destinationer. Turisterne besøger ikke de
lokale byer/handelsmiljøer. Der vurderes at være et omfattende
potentiale for at udvide omsætningen i byerne såfremt det
turismeskabte forbrug kan øges.
Hensigten er derfor at understøtte to attraktive handelsmiljøer

Partnere og deres
roller i projektet:

gennem styrkelse og kompetenceudvikling af erhverv i gadeplan
mhp at:
- Udvikle nye koncepter til produkter eller løsninger
- Sikre at de deltagende virksomheder opnår nye formelle
færdigheder
- Afledt heraf øge vækst i omsætning for eksisterende
erhverv
- Afledt heraf styrke attraktiviteten for nye erhverv som
overvejer at etablere sig i byerne samt
- udvide destinationsoplevelsen for turister og gæster og
således tilbyde destinationernes gæster en yderligere
attraktion i form af bymidterne og deres handelsmiljøer.
Ansøger:
1. Billund Erhvervsfremme, CVR: 30260678
Økonomiske partnere:
2. Billund Kommune, CVR: 29189765, p-nr. 1014785554

Øvrige
netværksdeltagere:

Styregruppen: Capital of Children, Billund Handelsforening,
Grindsted Handelsstandsforening, Billund Erhvervsforening,
Grindsted Håndværker- og Industriforening, Kirkbi.
Følgegruppen: Sdr. Omme Borger & Erhverv, Filskovs Fremtid,
Vorbasse Erhvervsforening, Hejnsvig Erhvervsforening.

Projektstart/projektslut:

01-01-2019

Vækstforums forretningsområde
eller brede indsats:
Strukturfondsprioritet:

31-12-2019

Oplevelseserhverv - Turisme
Ingen

Hovedaktiviteter:

Output:

New smartshops
(laboratorier) med
deltagelse af 50
virksomheder.

Deltagere, der opnår
formelle færdigheder
umiddelbart efter
afslutning: 50 virksomheder

Resultater / effekter på kort
og på langt sigt:
Anslået skabt årlig
omsætning: 6 mio. kr. (2.
halvår af projektperioden)

Antal virksomheder, der
udvikler koncepter til nye
produkter eller løsninger:
50 virksomheder

2. Økonomi, statsstøtte og særligt yderområdefokus:
Ansøgt finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via

Ansøgt:
1.559.856,00 kr.

Procent:

0,00 kr.
1.013.856,00 kr.

65 %

0,00 kr.
546.000,00 kr.

35 %

Nærmere beskrivelse:

Virksomhederne lægger

deltagerløn
Indstillet finansiering:
Samlede
støtteberettigede
udgifter
Strukturfondsmidler
Regionale
Erhvervsudviklingsmidler
Egenfinansiering
Finansiering via
deltagerløn

timer i projektet.
Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

0,00 kr.

0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.
0,00 kr.

Kommentarer til budget og finansiering:
Ingen kommentarer
Statsstøttevurdering:
Det er vurderingen, at projektet indebærer statsstøtte i forhold til de deltagende
virksomheder.
Hvis projektet opnår tilsagn, vil det være et krav, at aktiviteterne indarbejdes i DKNT’s
projekt / projekter med henblik på at få lovhjemlen til at give statsstøtte til
virksomhederne. Støtten kan i så fald afløftes som lovlig statsstøtte ved anvendelse af
de minimis-reglerne. Dette indebærer, at hver enkel deltagende virksomhed kan
modtage op til 200.000 euro i de minimis - støtte inden for en treårig
regnskabsperiode.
Har projektet et særligt yderområdefokus: Nej.

3. Uddybende vurdering:
Ansøgers kritiske antagelser:
Ansøger medtager i sine kritiske antagelser alle tre delaktiviteter og vigtigheden af, at
projektet kan fortsættes i et nationalt regi i yderligere 2 år. Det er således vanskeligt at
adskille effektkæden i delaktivitet 1 og 2 fra effektkæden i delaktivitet 3.
Det er ansøgers kritiske antagelse, at man kan rekruttere tilstrækkeligt mange deltagere,
og at der er opbakning fra samarbejdspartnerne. Desuden angives ”de håndholdte
tilrettelagte og afviklede laboratorier” som forudsætning for implementering af
praksis/lokale rammebetingelser, vækstplaner og virksomhedernes kompetencetilførsel.
Et hovedelement i disse aktiviteter omhandler udvikling af nye koncepter til produkter
eller løsninger.
Vækstforumsekretariatets uddybende vurderinger:
Forhistorie/baggrund:
Billund Erhvervsfremme er blevet inspireret af det sydfynske yderområde projekt
Styrket erhverv i gadeplan, som man har ønsket at overføre til Billund Kommune. Efter
dialog med Vækstforum sekretariatet er der etableret et samarbejde med DKNT om
projekterne Turismebranchen – fra potentiale til vækst samt Danske
Turismekompetencer. Billund Erhvervsfremme har imidlertid vurderet, at der var behov
for finansiering af yderligere aktiviteter.

Ansøgningens relation til forretningsområdet, forretningsområdets udfordringer og
målsætninger:
Projektet er relateret til delmålet om 5 pct. årlig vækst i det turismeskabte forbrug.
Vurdering af effektkæden, herunder den fremlagte argumentation/evidens samt
overvejelser vedr. kritiske antagelser:
Vurderingen af effektkæden vanskeliggøres af, at der er tale om 3 delaktiviteter,
hvoraf de første to delaktiviteter allerede finansieres af EU’s Socialfondsmidler, mens
det alene er delaktivitet 3, som der ansøges om REM-midler til. Da delaktivitet 3 er tæt
forbundet med og afhængig af indsatsen i delaktivitet 1 og 2, er det vanskeligt at
vurdere, hvor meget delaktivitet 3 i sig selv vil bidrage til effekterne.
Et hovedelement i delaktivitet 3 omhandler udvikling af nye koncepter til produkter
eller løsninger, som vil give resultater og effekter allerede i projektets 2. halvår. Det
vurderes imidlertid, at der vil være tale om ulovlig statsstøtte, hvis aktiviteterne
gennemføres som beskrevet.
Ansøger er derfor gjort opmærksom på, at ansøgningen er forbundet med en
statsstøtteproblematik, som vil skulle håndteres.
Samlet set vurderes effektkæden som værende usikker.
Projektets målgruppe:
Handels- og servicevirksomheder i Billund og Grindsted.
Tværgående kriterier:
Virksomhedsengagement:
Ansøger oplyser at der forventes deltagelse af 50 virksomheder i projektet.
Offentlig-private partnerskaber:
Styregruppen er sammensat af både offentlige og private partnere, som samarbejder
om de overordnede rammer for udvikling af de to byers handelsmiljøer. Det konkrete
indhold af samarbejdet er ikke beskrevet nærmere.
Samordning og koordinering:
Der etableres en koordineringsgruppe af projektpartnere lokalt. Der er desuden
etableret et samarbejde med DKNT om delaktivitet 1 og 2. Destination LegolandBillund indgår ikke i samarbejdet, og der er ingen koordinering med aktører uden for
kommunen i forhold til de ansøgte projektmidler.
Fokusering:
Projektet er meget lokalt og lever ikke op til kriteriet om fokusering.
Globalisering:
Ikke relevant.
Vækst i yderområder:
Ikke relevant.
Bæredygtighed:
Ikke relevant.
Samfinansiering:
Delaktivitet 1 og 2 er allerede finansieret med midler fra EU’s Socialfond. Delaktivitet 3
har egenfinansiering i form af deltagernes tid, men der er ellers ikke anden

finansiering.

