4. marts 2020

Invitation til interessetilkendegivelse
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Denne invitation er startskuddet til anden og sidste ansøgningsrunde i Vestkysten viser Vejen, hvor der ydes støtte til realisering af konkrete fysiske projekter
langs Vestkysten.
I 2018 lancerede de 11 kommuner og tre regioner langs Vestkysten en samlet
udviklingsplan, der skal gøre Vestkysten til en af Nordeuropas mest eftertragtede kystdestinationer.
Realdania støtter denne udvikling, der tager afsæt i stedbundne potentialer og
skal gavne såvel gæster som dem, der bor og arbejder langs den danske vestkyst.
Derfor er der i Vestkysten viser Vejen afsat i alt 40 mio. kr. til at udvikle og løfte
kvaliteten af kystbyer og attraktioner langs den jyske vestkyst.

To ansøgningsrunder
Midlerne i Vestkysten viser Vejen uddeles gennem to ansøgningsrunder:
Første ansøgningsrunde blev gennemført i foråret 2019. Her kunne vestkystkommuner søge om støtte til strategisk-fysiske udviklingsplaner og foranalyser
for besøgscentre og ikke-kommercielle attraktioner.
De valgte projekter i første runde
Alle kommuner langs Vestkysten har haft mulighed for at byde ind i første ansøgningsrunde.
Der er i forbindelse med Vestkysten viser Vejen udarbejdet fem strategisk-fysiske udviklingsplaner for:
• Hvide Sande
• Klitmøller/Nr. Vorupør
• Thorupstrand og Slettestrand
• Søndervig
• Vejers Strandby
Forud for disse er der udarbejdet yderligere tre strategisk-fysiske udviklingsplaner under Udviklingsplan for Vestkysten for:
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•
•
•

Blåvand
Thorsminde/Thyborøn
Løkken/Blokhus
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Feriestederne har udviklet strategisk-fysiske udviklingsplaner, der skitserer
hvad, hvornår og hvordan den lokale udvikling skal finde sted – med særligt fokus på at løfte kvaliteten af byernes rum og tiltrække investeringer i faciliteter
og infrastruktur.
Der er igennem Vestkysten Viser Vejen udarbejdet foranalyser for:
• Friluftshuset ved Løkken Moleleje
• Rubjerg Knude
• Showroom for Fiskeriet
Foranalyserne skal afklare det fysiske, forretningsmæssige og organisatoriske
grundlag for at skabe nye oplevelser og attraktioner langs Vestkysten.

Søg støtte
I denne ansøgningsrunde kan der søges om støtte til realisering af fysiske projekter. For at opnå støtte, skal projektet være forankret i de 11 vestkystkommuner og overholde Udviklingsplanens seks udviklingsprincipper.
Der kan søges til:
A: Realisering af åbningstræk fra de strategisk-fysiske udviklingsplaner
B: Realisering af attraktioner langs Vestkysten
Realisering af åbningstræk fra de strategisk-fysiske udviklingsplaner
Der er afsat i alt 15 mio. kr. til at støtte åbningstræk fra de strategisk-fysiske udviklingsplaner. Det forventes at støtte i alt 3-4 projekter i de 18 feriesteder langs
Vestkysten. Der kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum.
Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•

At projektet refererer klart til intentionerne og udviklingsprincipperne i
Udviklingsplan for Vestkysten
At projektet skaber et tydeligt afsæt for udviklingen af feriestedet
At projektet er til gavn for både borgere, erhvervsliv og besøgende
At udviklingsplanen – og dermed projektet – er solidt forankret hos de
relevante lokale aktører
At projektet forholder sig aktivt til klima- og miljømæssig bæredygtighed
At kommunen stiller med den nødvendige medfinansiering
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Realisering af attraktioner langs Vestkysten
Der er afsat i alt 10 mio. kr. til at støtte nye eller eksisterende attraktioner langs
Vestkysten. Det forventes at støtte i alt 2-3 attraktioner langs Vestkysten. Der
kan støttes med op til 50% af den samlede realiseringssum.
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Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•

At attraktionen har potentiale til at blive et oplevelsesmæssigt vartegn
på Vestkysten
At attraktionen er forankret i eksisterende planer og strategier
At attraktionen sætter Vestkystens stedbundne potentialer i spil på en
ny måde
At attraktionen kan bidrage til at udvide sæsonen
At der er potentiale til en bæredygtig drift
At der står en stærk og blivende aktørkreds bag attraktionen
At der ligger en sandsynliggjort finansieringsplan for realisering
At projektet forholder sig aktivt til klima og miljømæssig bæredygtighed

Hvem kan søge
Alle projekter skal være forankret i de 11 vestkystkommuner langs Vestkysten
og i samarbejde med den lokale destination. Det drejer sig om følgende kommuner:
Tønder, Fanø, Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig, Thisted,
Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner.
Vestkystkommunerne kan søge om realisering af åbningstræk fra de 8 strategisk-fysiske udviklingsplaner med beliggenhed i de 18 udpegede feriesteder.
Alle 11 Vestkystkommuner, destinationer, selvejende institutioner, nationalparker o.lign. aktører langs Vestkysten kan søge om realisering af nye attraktioner.
Der kan søges hver for sig eller i nye samarbejdskonstellationer. Attraktioner
skal være beliggende i de 11 vestkystkommuner, men ikke nødvendigvis indenfor de 18 feriesteder.
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Sådan søger I
I søger ved at indsende en interessetilkendegivelse. Interessetilkendegivelsen
må max udgøre fire A4-sider udover kort- og tegningsmateriale, og skal redegøre for følgende:
Realisering af åbningstræk fra strategisk-fysiske udviklingsplaner:
• Argumentation for valg af åbningstræk
• Evt. supplerende projektbeskrivelse
• Budget og finansieringsplan med tilsagn om medfinansiering
• Tidsplan
Realisering af attraktioner:
• Kort projektbeskrivelse: Formål, koncept, forretningsmodel, organisering
• Budget og finansieringsplan med tilsagn om medfinansiering
• Tidsplan
• Redegørelse for strategisk ophæng
Relevante foranalyser, planer og strategier vedlægges som bilag.
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Bedømmelse
Projekterne bliver bedømt af et bedømmelsesudvalg, som består af:
•
•
•
•
•
•
•
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Jens Böhme, Sekretariatschef i Realdania
Stine Lea Jacobi, Programchef i Realdania
Henrik Lund, Projektchef i Realdania og projektleder på Vestkysten
viser Vejen
Jens Hausted, Direktør for Dansk Kyst- og Naturturisme
Ellen Braae, Professor i landskabsarkitektur v. Københavns Universitet
Tom Nielsen, Professor v. Aarhus Arkitektskole
Søren Kragelund, Konsulent og formand for Foreningen
Forlystelsesparker i Danmark

Realdanias direktion træffer den endelige afgørelse om, hvilke projekter der tildeles støtte.
Frister og formalia
Indsendelse af interessetilkendegivelse skal ske senest den 29. april 2020 kl.
12.00. Herefter udvælges en række projekter, som frem til ansøgningsfristen
den 21. august 2020 kan kvalificeres yderligere.
Ansøgningen skal bestå af en opdateret/udvidet interessetilkendegivelse jf. beskrivelsen af interessetilkendegivelsens form og indhold ovenfor.
Spørgsmål kan rettes til sekretariatet i BARK Rådgivning v. Kirstine Cool: vestkysten@b-a-r-k.dk
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