
Titel:

Maritim turisme – oplevelsesøkonomisk produktudvikling, 
kommercialisering og professionalisering

Oplysninger om projektet

Projektresumé

Projektet skaber vækst og arbejdspladser i Region Hovedstaden – Nordsjælland - gennem 
forretningsudvikling indenfor maritim turisme. Dette sker i tre spor:

1) Oplevelsesøkonomisk produktudvikling
2) Kommercialisering
3) Internationalisering og professionalisering

Målgruppen består af oplevelseserhverv (herunder turisme), kreative erhverv og andre erhverv i relation til 
havne.

Projektets formål

Projektet har følgende formål:

- Styrke forretningsudvikling i SMV’er i følgende tre målgrupper indenfor maritime turismeaktører: 
o 1) Oplevelseserhverv, herunder ikke mindst de traditionelle turismeerhverv 
o 2) Kreative erhverv med en besøgs- og attraktionsværdi  
o 3) Maritime erhverv i transformation mod maritim turisme som en del af forretningsmodellen.

- Fremme innovation og fællesproduktudvikling i samspil mellem de tre målgrupper
- Tiltrække flere turister til regionen og øge eksisterende turisters forbrug gennem styrket kommercialise-

ring af oplevelseserhverv.

60-130 SMV’er i målgrupperne gennemgår forretningsudviklingsforløb relateret til et eller flere af følgende 
spor:

Spor 1: Oplevelsesøkonomisk produktudvikling

- Oplevelse + overnatning. Udvikling af ”reason to go” for havnene og de maritime miljøer gennem 
samspil mellem oplevelseskoncepter og udbydere af overnatning. Samt nytænkning og udvikling af 
disse.

- Tur + aktivitet pakketeret til salg. Fælles koncepter på tværs af erhverv, hvor oplevelser og turisternes 
engagement kobles i forløb af ture med kerneoplevelser. Eksempelvis besøg de nordsjællandske havne. 
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- Erhverv i transformation mod oplevelsesøkonomi og maritim turisme. Virksomheder i havnemiljøerne, 
som har motivation til at udvikle forretningsmodellerne i oplevelsesøkonomisk retning, ved at koble 
dem til den samlede maritime oplevelse. Eksempler er fiskerne, der i samspil med andre erhverv får 
opbygget en gren i sin forretning, som er baseret på formidling gennem samspil med de øvrige 
maritime turismeaktører.

Spor 2: Kommercialisering

- Det stolte håndværk som attraktion. Koblingen mellem specialiserede færdigheder i kreative erhverv 
med oplevelsesperspektiver, hvor turisterne inddrages i produktion, og de derved får autentiske 
oplevelser. Herved bliver visse kreative erhverv kernen i maritime turismeoplevelser og håndværkerne 
får øget deres kommercielle potentiale ved turismetrafikken.

- Cruise-spor. Tiltrækning af flere cruiseanløb til regionen og styrkelse af modenhed og parathed hos de 
maritime miljøer og kommercielle aktører, der udgør modtagerapparatet.

Spor 3: Internationalisering og professionalisering af kreative erhverv, oplevelseserhverv og maritime 
erhverv

- Professionelt perspektiv på nicheudvikling, med henblik på at gå fra generel servicekompetence til 
unikke kvaliteter og værdi for turismen – og dermed merforbrug. Nicher kan være alt fra, spejdere, 
pirat-rollespillere, dykkere, kite-surfere og meget mere typisk defineret ved et fællesskab på 
aktivitetsniveau frem for familierelationer. Dette kræver specialviden eller i det mindste research; 
eksempelvis er lystfiskere en meget specialiseret (mange nicher indenfor samme aktivitet), men også 
meget købestærk målgruppe med særlige behov.

- Udsyn og kompetencetiltrækning; samspil med den øvrige region og Greater Copenhagen med henblik 
på at involvere specialiserede kompetencer og ekspertise fra resten af regionen i udviklingen – det kan 
både være eksterne oplevelsesaktører, andre destinationer og kreative SMV’er alt fra film og medier til 
eksperimenterende kunst. Afdækning af muligheden for at bygge projektet større og mere effektfuldt 
gennem eksempelvis en Intereg ØKS overbygning.

Professionalisering, internationalisering og oplevelsesøkonomisk produktudvikling hører sammen under 
overskriften forretningsudvikling. Initiativet indeholder tre niveauer af forretningsudvikling:

1. Forretningsudvikling af de mange SMV’er i målgruppen.
2. Forretningsudvikling i samspil mellem SMV’erne på tværs af erhverv, hvor innovationen sker i 

destinationen og den fælles oplevelse de skaber.
3. Forretningsudvikling for Region H – Nordsjælland – der får stærkere produkter på hylderne til den 

eksterne tiltrækning af turister som turismeaktørerne (Visit Nordsjælland, WOCO m.fl.) står for.

Disse indsatser kan måske på overfladen virke ufokuserede, men fokus er netop klart, idet det er udtryk for 
en bred redskabskasse, der tages i anvendelse for at lave en målrettet indsats mod vækst- og 
forretningsudvikling i SMV-miljøer, der spænder ret bredt og som har forskellige forretningsmodeller og 
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kompetencer. Denne forskellighed er en styrke, når vi vil innovere på tværs af brancher. De elementer, der 
er de samlende tråde gennem projektet, er:

- Oplevelsen som forretning – herunder turismeoplevelser
- Målrettede indsatser i forretningsudvikling med specialiseret ekspertise
- Gavn for hele regionen – og ikke mindst de deltagende virksomheder

Ud over disse spor ligger der tre yderligere elementer i projektet:

Kommunikation: Internt i projektet i forbindelse med projektets målgrupper og ikke mindst 
virksomhederne.

Analyser: Der kan løfte niveauet af kommercialisering og innovativ udvikling af oplevelsesprodukter. 
Eksempelvis gennem styrket niche-målgruppeforståelse og match mellem udbud og efterspørgsel.

Projektledelse: Herunder dokumentation og rapportering.

Projektets målgrupper

Projektets målgrupper er overordnet SMV’er i Nordsjælland indenfor maritim turisme. Dette gælder såvel 
oplevelses- og kreative erhverv med en besøgs- og attraktionsprofil, samt indirekte virksomheder i det 
maritime erhverv, som kan opnå forretningsudvikling i samspil med oplevelseserhverv og kreative erhverv. 
Udgangspunktet er Nordsjællands havnemiljøer, men andre er ikke udelukkede. 

Sat op i skema

Hvem Kendetegn Behov
Direkte maritim turisme: 
Oplevelseserhverv, herunder 
turismeerhverv såsom 
overnatning, events, bespisning, 
kulturelle fyrtårne, der er drivere i
attraktivitet. Eksempel:
Virksomheder der laver sejl- og 
fiskeevent udvikler deres ruter og 
koncepter.

Oplevelsen er kernen i produktet, 
hvad end det er et måltid, en 
begivenhed eller andet. Typisk 
stedbundet, men kan også være 
digitalt.

- Kompetencer såsom 
produktudvikling, 
kundeinvolvering og 
eventtankegang til at 
nytænke 
forretningskonceptet

- Forretningsmodeller og 
kommercialisering i bredere 
forstand

Direkte maritim turisme: Kreative
erhverv, som har et besøgs og 
attraktionselement.
Eksempel: Guldsmeden 
Glaspusteren, sadelmageren og 
andre der har åbne værksteder 
ved et havnebesøg.

Kreative evner er udgangspunkt 
for deres produktion. 
Kreativiteten er det, som 
kunderne køber ind på, hvad end 
det er autentiske håndværk, 
designs, film, arkitektur. Typisk 
bundet til unikke menneskelige 
evner – også selvom produkterne 
er digitale.

- Forretningsmodeller og 
kommercialisering i bredere 
forstand

- Adgang til kunder i miljøer, 
hvor de kan levere deres 
unikke værdier

- Udvikling af den gode 
historie og storytelling 
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kompetencer

Transformation imod maritim 
turisme: Erhverv med 
forretningsmæssige links til de to
ovenstående. Deltagelse 
forudsætter at linket styrker den 
maritime turisme. Virksomheder 
der tager skridt til 
oplevelsesøkonomiske 
forretningsmodeller.
Eksempel: bådværftet, der får et 
lystbådskoncept sammen med 
maritime turismeaktører eller gør
selve reparationen til en 
oplevelse.

Primære producenter, handel, 
fiskeri mv. som kan indgå i 
forretningsudvikling baseret på 
værdiskabelse med oplevelser. 
Dette er typisk nyt for dem, men 
giver samtidig mulighed for at 
nytænke deres forretningsmodel, 
og dermed sætte et nyt 
vækstspor.

- Forståelse af værdien i 
samspil med oplevelses-
erhverv og kreative erhverv.

- Processer der styrker 
oplevelsesinnovation

Udgangspunktet for projektet er klare fælles behov mellem målgrupperne. Fælles for de tre målgrupper er, 
at de har forretningsmæssig værdi af et fællesskab, der har et kommercielt rummeligt miljø som 
udgangspunkt i form af en destination. Det er netop derfor, at alle grupperne bør involveres i udviklingen af 
maritim turisme. I nærværende projekt er dette miljø havnemiljøer, men viden og metoder kan forventeligt 
overføres til andre miljøer eksempelvis bymidte og landsbyer mv. Styrken ved netop havnene, er den brede 
repræsentation af og forskelligheden i erhvervene, koblet til at miljøet har autentiske elementer. Projektet 
retter sig netop mellem innovation og samspil på tværs af erhverv. 

De havnemiljøer, der udgør kernen i projektet er Gilleleje Havn, Helsingør Havn og Hundested Havn. Øvrige 
havne i de tre kommuner involveres forventeligt i fælles produktudvikling sammen med de havne, der har 
forpligtet sig i ansøgningen. Et eksempel er Sundbusserne, som denne sommer med succes har udviklet 
eveningcruise langs den danske riviera. Også aktører ’på land’ kan være med og for den sags skyld 
virksomheder i regionen og Greater Copenhagen, hvor de meningsfuldt indgår i innovationsprocesser, 
produktudvikling mv. relateret til maritim turisme.

Aktiviteter og milepæle

Bemærk: WP2 og WP3A-C gennemføres både 2016 og 2017. 

WP Aktiviteter Milepæle
WP1 Kick off og engagement Klargøring - Detaljedesign af 

forretningsudviklingsforløb for 
innovationsgrupper i havne.

Synliggørelse af konkret forretningsværdi for 
målgrupperne og engagement af disse (tilsagn om
stor interesse forhåndstilkendegivet).
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Udgangspunkt i virksomhedernes 
virkelighed

Opsamling af gode potentielle 
kommercielle ideer inden for maritim 
turisme, der kan udvikles gennem 
forretningsudvikling ved et af de spor som 
er skitseret i projektbeskrivelsen.

Kick off event

Idébank med forventeligt 50-100 ideer.

WP2 Rekruttering og screening af ideer og 
sammensætning af action-grupper i spor. 
Eksempelvis forventes aktører i Helsingør 
og Hundested at samles i en cruise-spor-
gruppe. 

Udrulning af spor i forretningsudvikling i 
form af aktionsgrupper mellem 
virksomhederne

Rekruttering og screening sker både individuelt og
i grupper, samt på erhvervsklubbers og 
virksomhedernes egne arrangementer. Målet er at
få virksomhederne ind i forløb, der er målrettet 
vækst.

Datoer sat – virksomheder deltager. Mindst 40 
unikke virksomheder pr. år. Forventeligt mange 
flere. Mulighed for at virksomhederne kan deltage
i flere grupper.

WP3A Facillitering af vækstrettede forløb i form af
action-grupper med lokalt udgangspunkt – 
definerer klar værdi fremadrettet i 
oplevelsesøkonomisk forretningsudvikling i 
maritim turisme.

80+ virksomheder deltager i spor relateret til 
oplevelsesøkonomisk produktudvikling i maritim 
turisme, kommercialisering og professionalisering.

Der forventes mindst 15 grupper pr år. 
dimensioneret efter, hvor virksomhederne ser 
behov for forretningsudvikling. 

WP3B Skillsmatch: identifikation af individuelle og
gruppevise behov for specialiseret 
oplevelsesøkonomiske 
forretningskompetencer og matchning med
træningsforløb og ekspertise.

Match grupper - Match mellem action-
grupper og specialiseret vidensbehov.
Match grupperne imellem, herunder 
byerne imellem og ud i hele Greater 
Copenhagen.

Gennemførelse af forløb hvor virksomhederne 
opnår oplevelsesbaseret forretningsudvikling 
indenfor maritim turisme.

I gennemsnit mindst et match per action gruppe 
og forventeligt mange flere.

WP3C Følge udviklingsgrupperne til dørs. 
Koncept- og forretningsplan.
Test og finpudsning.
Klargøring til at gå til markedet med 
koncepter og forretningsmodeller.

Mindst 10 af de 15 årlige grupper producer 
kommercielt bæredygtige oplevelsesprodukter 
relateret til maritim turisme.

WP4 Analyser og viden som vidensspor.
 

Gennemførelse af én analyse der, tager afsæt i at 
styrke de kommercielle aktøres match med 
kundegrupper – nicher eller generelt. 

Følgeprodukt af udviklingsprocesserne med 
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henblik på at videregive de metodiske håndtag og 
lærdom til turisme- og oplevelsesinnovation i 
øvrigt. 1. case-baseret lettilgængeligt materiale i 
virksomhedsperspektiv, der gør det letter i 
fremtiden at igangsætte lignende vækstrettede 
forløb med virksomheder og 2. Kort håndbog 
organisationer der skal gennemføre lignende 
forløb med virksomheder.

WP5 Kommunikation – se dette punkt beskrevet Intern kommunikation
Ekstern kommunikation

WP6 Projektledelse Etablering af styregruppe.
Kobling mellem aktørerne i action grupper.
Sikre fremdrift.
Dokumentere timer, kvalitative mål samt 
indfrielse af effekter.
Rapportering.

Se i øvrigt oversigt over milepæle i bilag.

Effektkæder for projektet

1. Fra oplevelsesøkonomiske produkter til vækst og arbejdspladser.
A. Udvikling og markedsmodning af innovative oplevelsesøkonomiske produkter indenfor maritim 

turisme fører til flere varer på hylderne. 
B. Som produkter, der er testet og modnet frem til lancering, er de klar til at blive solgt på eksempelvis

Visit Nordsjællands platforme eller afviklet i de maritime miljøer.
C. Dette øger attraktionsværdien og reason to go for destinationerne/havnene og for regionen. 
D. Dermed generes omsætning i turismeerhverv samt afledte effekter i øvrige erhverv.
E. Denne omsætning bliver til arbejdspladser. Særligt for turismen der kommer uden for regionen er, 

at den tilfører en samlet merværdi for regionen og ikke bare flytter omsætning internt.

2. Fra kommercialiseringsforløb til vækst og arbejdspladser.
A. Målgruppen af virksomheder gennemfører målrettede oplevelsesøkonomiske 

forretningsudviklingsforløb.
B. Dette fremmer deres kommercielle netværk
C. Skills match øger yderligere deres forretningskompetencer
D. Løftet i test og markedsmodning af nye innovative koncepter sikrer høj rate af økonomisk 

levedygtighed i innovationer.
E. Action gruppe forløbet leverer kvalificerede rammer til risikovurdering og muligheder som 

virksomhederne ikke selv havde set. 
F. Samlet giver B-E kvalificeret forretningsudvikling, der løfter vækstpotentialet for de deltagende 

virksomheder og dermed skaber arbejdspladser.

6



3. Transformationserhverv. Udvikling af nye oplevelsesøkonomiske forretningselementer.
A. Mange virksomheder oplever et stagnerende eller faldende marked i traditionelle erhverv i 

provinsen. Andre oplever organisk vækst, men er søgende efter nye forretningsmodeller, der kan 
supplere deres kerneforretning. 

B. De ovenstående grupper får faglig sparring på og målrettet kvalificeret input til udvikling af nye 
grene af forretningen, som kan lede dem ind i nye vækstspor, eller i det mindste styrke deres 
bæredygtighed i traditionelle vigende markeder.

C. Udvikling af nye delelementer som supplement til kerneforretningen, fører til fastholdelse af 
eksisterende og udvikling af nye arbejdspladser.

4. Autenticitetsudvikling af destinationer. 
A. Kobling af effektkæder nummer 2 og 3 giver nye maritime turismeoplevelser, der supplerer 

traditionelle turismeaktører, og bidrager markant til autenticiteten i destinationen.
B. Autentiske destinationer er en hjørnesten i at gøre de nordsjællandske havne attraktive 

destinationer for et købedygtigt dansk og udenlandsk publikum.
C. Den samlede tiltrækningskraft fra autentiske oplevelser øger besøgsantallet og omsætningen for 

hver enkelt virksomhed. Dermed får miljøerne kommerciel og attraktionsmæssig volumen og kritisk 
masse til at være bæredygtige miljøer for forretninger.

D. Yderligere har de autentiske virksomheder i effektkæde 2 og 3 ofte mulighed for at holde åbent 
uden for traditionel turismes off season, hvilket øger omsætningen også for turismeaktørerne i den 
ellers så ørkenløse lavsæson.  

E. Dermed opnås synergieffekter hvor bæredygtigheden i forretningen og miljøerne er båret frem af 
oplevelsesøkonomisk innovation og maritim turisme som kernen.

Samlet set vurderes projektet generer 30 arbejdspladser. Projektet vurderes at have en meget stor grad af 
bæredygtighed i effekter, da metoder, kompetencer, viden og netværk bliver forankret hos målgruppen af 
virksomheder, og da de derved er kvalificerede til at kunne skabe flere kommercielle produkter i fremtiden. 

Se i øvrigt grafisk opstilling af effektkæder i bilag.

Kommunikation

Intern kommunikation

En god intern kommunikation og formidling af projektets aktiviteter og resultater er centralt for at projektet 
bliver vellykket. 

Kommunikationen skal være med til at sikre god afvikling af projektets aktiviteter og vidensdeling partnerne
imellem, samt bidrage til at forankre projektet og dets aktiviteter. Væsentligste kommunikationselementer 
er:

- Styregruppen og relation mellem lead partner og deltagende partnere
- Kommunikation i forhold til politiske og administrative niveauer i de deltagende kommuner, regionen 

og bestyrelser som eksempelvis Visit Nordsjælland
- Sikring af basal Q&A viden om projektet og dets muligheder og afgrænsninger hos alle der har hands 

on med virksomhederne og andre samarbejdspartnere i deres udviklingsforløb
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Ekstern kommunikation

Den eksterne kommunikation har til hensigt at synliggøre udviklingsmulighederne, projektet og dets 
resultater overfor eksterne aktører. 

En række kommunikative indsatser, hvor nøglen er kvalificeret kommunikation-

Involvering af og rekruttering af virksomheder i målgruppen for maritim turisme. Denne indsats er i høj 
grad dialogbaseret og grunder i at alle projektets partnere har en varig tillidsfuld relation til det lokale 
maritime og turisme-miljøer (erhvervsforeninger, lokale turismeklynger, havnene mv.). Synliggørelse af de 
forretningsmæssige muligheder og afmystificering af de oplevelsesøkonomiske metoder er blandt de 
væsentligste budskaber.

Relation med action grupper – Fokus på at virksomhederne ikke taber sporet og føler sig trygge og i 
udvikling der er kvalificeret. Afpasning af tempo og forventningsafstemning er blandt de nøgler der er 
vigtige. I matchet mellem grupperne på tværs af Greater Copenhagen er der en særlig rolle med at 
kvalificere action gruppernes behov samt at rekruttere de der kan levere ny viden.

Målgrupper relateret til de enkelte action gruppes målgrupper. Disse varierer i høj grad fra et 
nichepublikum til særlige maritime turismeprodukter til cruise-selskaber mv. Indsatser og kommunikation 
planlægges ud fra gruppernes behov og i dialog med virksomhederne i action-grupperne.

Resultaterne er koncepter, der skal nå et publikum. Resultater af projekter i form af pakketerede 
turistforløb (bookbare eller på anden måde solgt på et marked for turister), nye oplevelseskoncepter mv. 
skal sælges til turisterne. Selve markedsføringen er ikke del af projektet, men de indledende tanker om 
salgsindsatsen og målgrupperne er naturligvis. De forventede turismemarkeder som der primært vil blive 
satset på er nærmarkederne; Danmark, Tyskland og Skandinavien.

Herudover har alle partnere har til opgave at formidle egne aktiviteter og om projektet gennem egne 
netværk/pressekontakter/nyhedsformidling. 

Kommunikationsplanen vil blive udarbejdet af lead partneren i samarbejde med partnerne og vil blive 
kvalificeret af og senere godkendt af styregruppens medlemmer. Vækstforum vil få mulighed for at 
godkende kommunikationsplanen senest tre måneder inde i projektet.

Partnernes rolle

Projektet er opbygget med fire primære partnere:

• Halsnæs Kommune som lead
• Gribskov Kommune som styregruppemedlem
• Helsingør Kommune som styregruppemedlem
• Visit Nordsjælland som styregruppemedlem

Herudover deltager en række erhvervsorganisationer og havnen i Gilleleje, Hundested og Helsingør.
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Projektet er organisatorisk opbygget med en lead partner og projektansat samt en styregruppe med 
repræsentanter fra alle deltagerende organisationer.  Der forventes 4 + ad hoc årlige styremøder. 
Styregruppemødet ved opstart samt mindst to andre styregruppemøder vil være forlænget til 
heldagsworkshops. Styregruppen træffer beslutning relateret til projektets fremdrift, herunder valg af 
leverandører til eksempelvis analyser.

Lead partner er hovedansvarlig for intern såvel som ekstern kommunikation. Men alle partnere er 
involverede i både styring og udvikling af kommunikationsplan. Lead partner er også ansvarlig for at holde 
partnerne til ilden i deres dokumentationsansvar for medfinansiering samt at rapportere projektet og dets 
resultater. Styregruppen med lead partner i spidsen definerer en stilling til og ansætter en koordinator for 
de to år projektet løber. Vedkommende er ansat hos lead partner men med gennemførelsen af projektet 
som arbejdsbeskrivelse. Koordinator er den aktive kraft i at initiativet kører med en smurt motor, og at der 
tages hånd om nøglerne til projektets succes.

En af nøglerne til succes vurderes at være rekruttering af virksomheder. Rekruttering vil i udgangspunktet 
foregå lokalt, hvor de tre kommuner og disses erhvervsserviceorganisationer har en særlig rolle i 
rekrutteringen og opbygning af idébank. Dog spiller koordinatoren som den ’centrale’ ressourcer også en 
væsentlig rolle i at få igangsat vækstrettede forløb for virksomhederne. Hver af de kommunale partnere får 
ansvar for faciliterering af minimum 5 action grupper pr. år. 

Visit Nordsjælland, som har en dyb faglighed indenfor turismen, spiller en tværgående rolle, hvor indsatsen 
går på at kvalificerer udviklingsforløbende. Visit Nordsjællands rolle er i hovedsagen at:

- Kvalificere idebankens muligheder, så de bedste vælges med det rette afsæt
- I relation til action grupperne

o Kvalificering af match med videns- og forretningspartnere i Greater Copenhagen
o Kvalificeret partner for virksomhederne i at teste bookbare/salgbare koncepter ud fra dyb 

faglig viden
o Bidrag til nicheekspertise og/eller til at finde nicheeksperter
o Kan selv i visse tilfælde fungere som den organisation en virksomhed eller action gruppe 

matches med. Dette kan eksempelvis være til
 Målgruppeforståelse og afdækning af markeder (marked DK, nærmarkeder.
 Markedstendenser – hvad rejser gæsten for samt krav til indkvartering etc.
 Forståelse af den turismemæssige værdikæde
 Basal turismeforretning; værtskab, story telling, salg, sprog

o Viden om krav til pakketering / bookbare produkter og assistance til denne del af 
markedsmodning.

- Analyser. Der defineres som udgangspunkt én analyse som indkøbes til gælde for hele projektet. 
Andre kommuner i Regionen vil kunne få mulighed for at købe sig ind i den analyse der defineres og 
være med til at generere stordriftsfordele. Analysen spilles videre i det øvrige turismesystem, 
herunder i Østersøpartnerskabet.

- Relation til WOCO. 
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Halsnæs Kommune og erhvervsservicecentret F5 i Halsnæs Kommune:

Vil være med i alle WPs og være projektleder med leadrolle.  Vil koordinere styregruppe, sikre fremdrift, og 
ledere af action gruppers udvikling gennem forløbet. Herudover vil Halsnæs Kommune være link til Region 
Hovedstadens Vækstforum.

Hundested Havn:

Vil være deltager både i WP 2 & 3 og være med til at skabe ny produkter inden for maritime turisme og nye 
produkter indenfor de maritime kreative erhverv primært i Hundested, men i tværregionalt samarbejde 
med de andre 2 havne og partnerne.

Hundested Erhverv:

Erhvervsforening med 70 medlemmer, hvis rolle er at fremme virksomhedsdeltagelsen i vækstforløb 
omkring maritim turisme. En spiller der udtrykker stor motivation for emnet. Knytter byen og havnen 
sammen. 

Gribskov Kommune:

Vil være med til at sikre samarbejde og synergi med allerede eksisterende projekter, erhvervscenter, Greater
Copenhagen og være med til at vise kommunes engagement i udvikling af maritim turisme og de maritime 
kreative SMver. Kommunen støtter allerede aktivt op omkring en række initiativer med synergi ift. dette 
projekt. 

Gilleleje Havnelaug:

Gilleleje Havn er en privatejet havn, der er ejet og drevet af aktørerne på selve havnen, organiseret i 
havnelauget. Deres rolle er at sikre lokalt ejerskab idet de repræsenterer såvel maritime virksomheder inkl. 
fiskere, som kan transformere deres forretningsmodeller til at inkludere turisme, samt en række maritime 
turismevirksomheder. En lang række af medlemmerne er også medlem af Nordsjællands Maritime Klynge. 
Vil være deltager både i udviklingen og vil engagere lokale virksomheder indenfor målgruppen. Dermed 
fremmer de havnen som oplevelsesdestination. 

Helsingør Kommune:

Styregruppemedlem. Aktiv i alle WP’er. Vil være med til at sikre samarbejde og synergi med allerede 
eksisterende projekter, lokale virksomheder, Greater Copenhagen og HH-samarbejdet med Sverige og være 
med til at vise kommunes engagement i udvikling af maritim turisme og de maritime kreative SMVer. 

Helsingør Kommune inddrager også Espergærde og Hornbæk havne i samarbejdet.

Helsingør Havn:
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Vil være meget aktiv i alle WP og støtte op om aktiviteterne og medvirke til at sikre at klyngen også vil være 
levedygtig efter projektets udløb. Derudover vil havnen være med til at sikre samarbejde og synergi med 
allerede eksisterende projekter i og omkring havnen. 

Visit Nordsjælland 

Styregruppemedlem. Aktiv i alle WP’er. Hovedsansvar for analyser. Faglig videnspartner for projektet og 
kvalificeret til at levere indspil til action grupperne. Har en stor viden om salg og markedsføring af 
turismeprodukter og ikke mindst egne salgskanaler, der for mange af produkterne vil være oplagte at bruge 
både inden for projektperioden og efterfølgende.

Evaluering

Projektet vil evalueres på om KPIer opnås;

- 60-130 virksomheder har deltaget i forløb om vækstrettet, oplevelsesbaseret forretningsudvikling i 
form af workshops eller andre forløb, og har opnået ny viden og inspiration til vækst.

- Antal nye arbejdspladser 30 årsværk – Sandsynliggørelse gennem dialog med projektdeltagere
- Der skabes mindst 20 nye produkter i maritim turisme. Mindst halvdelen bookbare på Visit 

Nordsjællands hjemmeside.
- Bidrager til at løfte det samlede antal turister til og regionen 2014 tal mål på overnatninger og 

dagsbesøgende.
- Antallet af maritime turister i Nordsjælland er stigende med 5%. Faglig vurdering baseret på 

tilgængelig data.
- Der skabes 40 nye virksomhedssamarbejder, eksempelvis om turismeruter eller samspil om 

forretningsmodeller.
- Mindst 50 virksomheder opnår professionalisering/ opkvalificering indenfor projektets periode målt

gennem spørgeskema.
- Øgede besøgstal i de tre havnedestinationer i skuldersæsonen (maj, august, september) ud fra 

2015.

Udvælgelseskriterier

1. Bidrag til realisering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi ’Copenhagen – hele Danmarks 
hovedstad’

Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét 
eller flere af strategiens effektmål.

Hvilket af strategiens indsatsområde (rammevilkår eller væksttema) falder initiativet indenfor?

Kreativ Vækst 

Hvilket af strategiens effektmål bidrager initiativet til at indfri?
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De kreative erhverv og turismen har skabt 20 procent flere arbejdspladser frem mod 2025

• Antallet af turister til hele regionen stiger med 6 procent om året frem mod 2025
• De kreative erhverv og turismen har skabt 20 procent flere arbejdspladser frem mod 2025 

Hvordan bidrager initiativet til at indfri effektmålet?

Innovative oplevelsesøkonomiske produkter, der er ført til markedet leder til vækst og arbejdspladser.

Kommercialiseringsforløb for SMV’er fører til forretningsudvikling og kompetenceopbygning og dermed 
vækst.

Virksomheder der transformerer sig til at udvikle grene af deres forretning baseret på autentiske oplevelser 
får nye indtægtsmuligheder, hvilket skaber arbejdspladser.

Effekterne ovenfor har synergier, så de tilsammen udvikler attraktive autentiske miljøer med høj 
turismetrafik.

Se effektkæder i bilag.

2. Vækst og/eller jobskabelse

Der lægges vægt på, at initiativet har en vækst- og/eller jobskabende effekt i hovedstadsregionen.

Hvor mange jobs forventes initiativet at skabe?

Projektet forventer at skabe 30 nye jobs indenfor maritim turisme.  Den afgørende kritiske forudsætning for 
at skabe nye jobs er, at a) rekruttering og screening af udviklingsparthed og b) matching med professionelle 
leverancer fra projektpartnernes side. 

Projektet er designet så der skabes en høj grad af bæredygtighed hvor kompetencer og redskaber til 
oplevelsesbaseret forretningsudvikling kommer ud i virksomhederne, hvilket yderligere gavner skabelse af 
arbejdspladser og vækst på lang sigt.

Hvilke andre vækstskabende effekter har projektet

Bedre produkter og flere job indenfor maritim turisme giver flere turister og dermed større omsætning i 
detailhandelen, flere overnatninger mm. 

Med de mange eksisterende sommerhuse langs hele Nordsjællands kyst, så vil maritim turisme især i 
skuldersæsonen og vintersæsonen betyder flere overnatninger i sommerhusene. Analyser har vist, at 
ganske få flere overnatninger i f.eks. efterårsferier og omkring jul fører til en omsætning der kan måles i 
arbejdspladser. 

Turismen omfatter en lang række kompetencer og jobtyper. En del af disse er jobs, hvor projekter som 
Nordsjællands maritime håndværker vil være en oplagt part og skabe synergi og øget beskæftigelse, fordi 
den maritime turisme skaber endnu flere af denne type job. Turismen er ofte kendetegnet ved at være 
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indgangspunkt til arbejdsmarkedet for grupper af lavtuddannede, ledige mv. At få disse på arbejdsmarkedet 
fremmer væksten idet det reducerer omkostninger til sociale ydelser og generer skatteindtægter.  

3. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer

Der lægges vægt på, at initiativet gennemføres af en samarbejdskreds, der bidrager med nødvendige 
kompetencer og ressourcer, faglige såvel som projektledelsesmæssige, til en succesfuld gennemførelse af 
initiativet. Hvor det vurderes relevant, vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering 
og/eller bidrag i form af arbejdstimer.

Hvilke kompetencer bidrager de enkelte partnere med?

Alle partnerne har erfaring inden for udvikling af turisme, erhvervsudvikling og den maritime sektor.

Lead partner i Halsnæs Kommune har blandt kompetencerne ekspertise fra Center for Kultur- og 
Oplevelsesøkonomi hvor vækstkonsulenter har været facilitator for en lang række innovationsprojekter og 
har forfattet metodebøger og anden litteratur inden for oplevelsesøkonomisk forretningsudvikling.

Visit Nordsjælland har en specialiseret turistfaglig viden på en lang række områder, som er et stort aktiv for 
det fælles projekt.

Det samlede lokal- og regionale kendskab og netværk i gruppen er tilstrækkeligt til at løfte projektet til 
synlighed.

Beskriv relevante erfaringer i forhold til projektets gennemførelse.

Alle 3 havne, Visit Nordsjælland og kommunerne har stor erfaring inden for maritim turisme og har erfaring 
for udvikling af kreative erhverv og kulturoplevelser på havnene.

De 3 kommuner har god erfaring inden for erhvervsudvikling, turisme og samarbejde på tværs af 
kommunerne. De tre kommuner er blandt ejerkredsen i Visit Nordsjælland og er vant til et konstruktivt 
samarbejde.

Hvilke projektledelsesmæssige erfaringer har projektholder fra lignende projekter?

Leadpartner har erfaring med ledelse af både internationale og nationale projekter og alle partnerne har 
været partner/lead partner i andre erhvervsudviklings projekter.

4. Projektstørrelse og levedygtighed

Der lægges vægt på, at der er tale om et større initiativ med markante resultater. Hvor det vurderes 
relevant, vil der tillige blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør.

Beskriv hvilke markante resultater initiativet forventes at resultere i.

Projektet forventes at skabe 30 nye jobs inden for kreativ vækst og udvikling af maritime turisme i Region 
Hovedstaden. 

Flere koncepter der er tilgængelige på turismemarkedet og dermed stærkere tiltrækningskraft i Danmark og
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internationalt.

5. Regionale løsninger på regionale udfordringer

Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og 
skaber synergi med eventuelle eksisterende initiativer og med Greater Copenhagen.

Hvilke regionale udfordringer adresserer initiativet?

Tiltrækning af turister Projektet vil endvidere udvikle den maritime turisme i Nordsjælland for at tiltrække 
flere turister til regionen ved udvikling af nye turismeprodukter og en samlet autentisk destinationsudvikling
som grunder i samspil mellem forskellige erhverv.

Kreative og oplevelseserhvervs underskud af forretningsforståelse og kommercielt fokus, som betyder at 
deres potentiale for vækst ikke indfries. Nærværende projekt sætter direkte ind med 
forretningsudviklingsforløb og de videns-ressourcer der skal til at fremme væksten ude i de kreative og 
oplevelsesøkonomiske erhverv herunder turismen.

Hvilke eksisterende indsatser bygger initiativet videre på / skaber synergi til?

Sammenspil med Regionens øvrige turismeudviklingsprojekter indenfor kyst og naturturisme:

Projektet Kyst, By og Naturturisme tager udgangspunkt i konklusioner fra EU-projektet 
”Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland” samt EU-projekt Kystbyer i vækst gennemført i perioden 
2012-2014 i VisitNordsjællands regi.

VisitNordsjælland er tovholder på Projekt Kyst, By og Natur – turismeudvikling i Nordsjælland (2015-2017) 
finansieret af Vækstforum Hovedstaden samt Helsingør kommune, Gribskov kommune, Halsnæs kommune, 
Hillerød kommune og Fredensborg kommune. 

Projektet Kyst, By og Natur – turismeudvikling i Nordsjælland har til formål at udvikle grundlaget for nye 
sammenhængende turismeprodukter, baseret på den nordsjællandske kysts unikke kvaliteter koblet til den 
fysiske udvikling af kysttrækninger, samt skabe en sammenhængskraft, værdikæde udvikling og vækst i 
destinationen Kongernes Nordsjælland. 

Forskelle på nærværende ansøgning og eksisterende projekt

Men hvor tidligere og nuværende projekter har haft fokus på den fysiske udvikling samt på traditionelle 
turismeaktører og aktiviteter, vil nærværende projekt i højere grad være rettet mod forretningsudvikling af 
det maritime oplevelseserhverv og maritimt relaterede kreative erhverv (ex. kunsthåndværkere, 
bådbyggere, fiskekuttere, og anden form for vandaktivitet), således at disse opnå kompetence til at 
tiltrække og fastholde turister indenfor den maritime del af Nordsjælland.

Via VisitNordsjælland vil projektet ligeledes være i tæt sammenhæng/samarbejde mellem den nationale, 
den regionale, den kommunale og den lokale turismeindsats inden kyst og naturturisme og vil med fordel 
kunne drage inspiration og information fra disse for herigennem at opnå synergier mellem lignende 
landsdækkende projekter og analyser. Dette vil bl.a. ske gennem Østersøpartnerskabet og Fonden for Kyst 
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og Naturturisme.

Afgrænsning og sammenhæng med Fremtidens maritime håndværker

Begge projekter retter sig mod maritime erhverv eller dele af disse. Fremtidens maritime håndværker har et
klart uddannelsesfokus mens nærværende projekt har et klart fokus på forretningsudvikling. 

Hvad er initiativets relevans i forhold til Greater Copenhagen?

Projektet vil støtte op om den fælles indsats, som øger væksten og skaber arbejdspladser i Østdanmark. 

Videnspartnere i skills match vil ikke begrænse sig til Region Hovedstaden.

Projektets metoder vil kunne anvendes i mange andre sammenhænge hvor oplevelsesøkonomisk 
forretningsudvikling og turisme er nøglen til udvikling af arbejdspladser.

Som led i projektet undersøges muligheden for at skabe en Intereg ØKS overbygning sammen med svenske 
havne-partnere.

Partnerskabserklæring

Bilag

- Effektkæder

- Overordnet budget og WP-baseret budget

 - Milepælsoversigt

- Underskrift

15


