
 

 

OPEN CALL TIL TURISTVIRKSOMHEDER I AARHUSREGIONEN 

SKAB NYE PRODUKTER MED FOKUS PÅ OUTDOOR- OG 
NATURBASEREDE OPLEVELSER 

 
Har din virksomhed en god ide, som kan skabe et attraktivt tilbud? Efterspørgslen på outdoor og 

naturoplevelser har aldrig været større, og gæster er klar til at betale for det.  

Også i mødesektoren er der mulighed for ekstraomsætning ved at koble oplevelsestilbud på.  
 

Der skal tænkes i nye produkter på tværs af værdikæder og nye målgrupper. Projektet “Kickstart outdoor- 
og naturbaserede oplevelser 2.0” sætter spot på at indfri ovenstående potentialer - vil du være med? 

 

Ansøgningsfrist: torsdag d. 15. september kl. 12.00 

 
Forløbet: 

 

 

 

 

Målet er, at din virksomhed gennem en professionel 1:1 sparring med vores konsulentteam, World Perfect 
og VisitAarhus, udvikler jeres ide, så den styrker forretning og resulterer i flere gæster og øget omsætning.   

HVEM KAN SØGE? 
Turistvirksomheder af alle slags: hoteller, feriecenter, kulturinstitutioner, outdoor-udbydere osv., der ligger 
i geografien af Aarhusregionen, og som har en god ide og brænder for at teste konkrete løsninger af og kan 
afsætte ressourcer i form af mandetimer til det.  

Det er gratis at deltage, og der vil blive udvalgt 10 turistvirksomheder til forløbet.  
 
HVORNÅR SKER DET? 
Konsulentforløbet begynder i september 2022 og med udgangen af december 2022 vil de deltagende 
turistvirksomheder i Aarhusregionen have udviklet og koblet nye produkter til deres virksomhed, med 
henblik på endelig implementering i sæsonen 2023.  Som en del af forløbet vil der desuden blive lavet en 
markedstest. 



 

 

 

HVAD FÅR DIN VIRKSOMHED UD AF AT DELTAGE? 

 I får professionel 1:1 sparring med et udvalgt konsulentteam - herunder feedback og 
rådgivning fra eksperter, forretningsudviklere og analytikere, der hjælper jer med at udvikle nye 
oplevelsesprodukter målrettet gæster med interesse for outdoor og naturbaserede oplevelser. 
Udover et opstartsmøde, hvor vi lærer hinanden at kende, bliver der holdt to møder og leveret 
løbende support til udviklingen af oplevelsesprodukterne. 
  

 I får dybere indsigt i, hvordan jeres outdoor-produkt taler ind i bæredygtig udvikling, og ikke mindst 
hvordan I kan italesætte og markedsføre dette uden at falde i greenwashing-fælden.   
  

 I deltager i projektet sammen med turistinstitutioner- og virksomheder. Ved afslutningen af 
projektet får I mulighed for at lære af de andre virksomheders erfaringer og indgå i et netværk med 
fokus på outdoor og naturbaserede oplevelser. 
 

 Det er gratis for jer at deltage i forløbet, og alle udgifter i forbindelse med deltagelsen, afholdes af 
projektet. Dette gælder dog ikke jeres arbejdstimer og eventuelle anskaffelser eller 
markedsføringsomkostninger.  
 

 I får hjælp til og sparring på, hvordan I kan markedsføre jeres nye produkter. Projektet dækker 
rådgivningen og testen, men ikke selve markedsføringen. 
 

HVORDAN SØGER JEG? 
For at ansøge skal I udfylde dette Ansøgningsskema og en De minimis-erklæring og maile det 
samlet til lel@visitaarhus.com inden d. 15. september kl. 12.00. 

I skal opfylde følgende kriterier: 

 I skal dedikere et arbejdsteam på min. 2 personer (lønnede), som skal bruge tid på at deltage i 
forløbet, samt afsætte tid til at udvikle nye produkter i samarbejde med konsulenterne. 
 

 I skal dele jeres erfaringer, data og resultater fra markedstesten med VisitAarhus og de andre 
involverede overnatningssteder.  
 

 I skal kunne leve op til de minimis reglen omkring lovlig statsstøtte. Det betyder, at man som 
organisation, ikke må have modtaget mere end EUR 200.000, cirka 1.5 mio. kr. inden for de seneste 
tre regnskabsår i offentlig støtte. Hvis man er usikker på de minimis reglerne og, hvad det betyder i 
forhold til ens organisation, så kontakt endelig Lene Lind på tlf. 23425418 eller på mail 
lel@visitaarhus.com.   

 

 



 

 

 

HVAD LÆGGES VÆGT PÅ I DVÆLGELSEN? 
I udvælgelsen af de ansøgende turistvirksomheder sigter VisitAarhus efter at vurdere potentialet i den 
indsendte ide og motivationen for at deltage i projektet.  

INFORMATIONSMØDE 
Første fællesmøde bliver d. onsdag den 12. oktober kl. 13.00-16.00. Inden første møde har der været en 
opstartsdialog med World Perfect, i uge 38 – 40, som aftales individuelt.  

KONTAKT 
Hvis I har spørgsmål til ansøgningskriterier, ansøgningsskema eller andre forhold, så kontakt gerne 
Projektleder Lene Lind, VisitAarhus på lel@visitaarhus.com eller på telefon 2342 5418. 

 



  

 

ANSØGNINGSSKEMA 
”SKAB NYE PRODUKTER MED FOKUS PÅ OUTDOOR- OG 

NATURBASEREDE OPLEVELSER”  

Institutions- eller virksomhedsnavn   
Kontaktperson   
E-mailadresse   
Mobilnummer  
Kommune   
Har I tidligere deltaget i et projekt ved 
VisitAarhus  

 

Ide-og produktbeskrivelse  

 
 

 



       
                                                                                                                            

 
ERKLÆRING OM DE MINIMIS  

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse  
 
Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med tilskud ydet som de minimis-støtte med Danmarks 
Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler. Hvis der i projektet indgår midler fra EU’s strukturfonde 
(regionalfonden eller socialfonden), skal der anvendes en særlig erklæring.   
 
Erklæringen udfyldes af virksomheden forud for bevillingen af støtte, når støtten anses for at udgøre 
statsstøtte, og hvor støtten skal ydes efter reglerne om de minimis-støtte.1) 
 
Reglerne om de minimis-støtte indebærer, at en virksomhed over en periode på 3 år kan modtage op til 
200.000 EUR som de minimis-støtte. Nogle sektorer er undtaget fra at modtage de minimis-støtte. I kan 
få oplysninger om disse sektorer hos Erhvervsstyrelsen.2) 
 
Modtageren af de minimis-støtte skal have besked om, at der er tale om de minimis-støtte fra den, der 
yder støtten. Før at støtten ydes, skal virksomheden også have en skriftlig meddelelse om det forventede 
støttebeløb. Det gør det muligt for virksomheden at afgive korrekte oplysninger om tidligere modtaget 
de minimis-støtte og at vurdere, om den lovligt kan modtage yderligere de minimis-støtte. Oplysningerne 
fra virksomheden gør det også muligt for den, der yder støtten, at kontrollere om støtteloftet på 200.000 
EUR overholdes.  
 
Når I skal opgøre beløbet, skal I tage højde for følgende: 
 

1. den de minimis-støtte, som I skal oplyse om, er den, som jeres virksomhed har modtaget, dvs. 
har modtaget tilsagn om, i dette og de to foregående regnskabsår, og  

2. hvis jeres virksomhed kontrolleres af en anden virksomhed eller omvendt, kan virksomhederne 
tilsammen modtage højst 200.000 EUR som de minimis-støtte.3) 

 
Jeg/vi bekræfter ved underskrift på denne erklæring, 
 
at jeg/vi tegner virksomheden:  ______________________________________________________ 
 virksomhedens navn 

 
 ______________________________________________________ 
 CVR- nummer 

 

 ______________________________________________________ 
 P-nummer4) 
 
som vil komme til at modtage støtte gennem projektet: ____________________________________ 
 
der har fået tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses nationale midler. 
 
Jeg/vi erklærer: 
• i dette regnskabsår og de to foregående regnskabsår at have modtaget tilsagn om i alt:  
 
______________________________________________ DKK i de minimis-støtte, og  
 
• at være bekendt med, at det ikke er lovligt at modtage mere end 200.000 EUR i de minimis-støtte inden 



for en periode på tre regnskabsår. 
 
Husk at udfylde erklæringen med et ”0”, hvis der ikke hidtil er modtaget de minimis-støtte.  
 
 

1) De minimis-støtten er modtaget: _______________________________ 
     dato 
 
beløb: ___________________________________________________DKK 
 
under ordningen: ___________________________________________ 
 
 
som administreres af: ________________________________________ 
 
 

2) De minimis-støtten er modtaget: _______________________________ 
     dato 
 
beløb: ___________________________________________________DKK 
 
under ordningen: ___________________________________________ 
 
 
som administreres af: ________________________________________ 
 
 
 
Jeg/vi indestår for, at de afgivne oplysninger er rigtige. 
 
 
Dato:    
 
Navn: ________________________________________________ 
 
Underskrift: 
 
 

 
Erhvervsstyrelsen, april 2019 

   

1) KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013].  
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf 
2) Se også nævnte forordnings artikel 1 og 2. 
3) Jf. nævnte forordnings artikel 2 og 3. 
4) Der skal angives mindst ét P-nummer (produktionsenhedsnummer). Hvis der er tilknyttet flere P-numre til virksomhedens 
CVR-nummer, skal der angives et P-nummer for hver produktionsenhed, der deltager i projektet. 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf
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