Indstillingsskema til vækstforum – Bilag 16c
Ansøgt beløb
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Indstillet beløb
0 kr.
0 kr.
0 kr.

0 kr.
6.015.000 kr.
3.007.500 kr.

J.nr.:

08/8987

Projektnavn:

Nutidssvarende og sæsonuafhængigt vandrerhjem på Ærø

Ansøger:

Ærø Kommune

Adresse:

Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Karl Morten Pedersen
Karl.morten@svendborg.dk
Ærø

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Offentlig myndighed - CVR nr. 28856075

Partner i projektet og partners
relation og rolle:
Øvrige netværksdeltagere:
Projektstart / Projektslutning:

Ingen partnere. Projektet hører hjemme i et ”særligt statsstøtteområde”
hvor enkeltstående anlægsinvesteringer kan støttes.

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 4, Oplevelsesøkonomi – udvikling af nye forretningsområder

Strukturfonds indsatsområde:

Regionalfonden. Prioritet 1.2 Etablering og udvikling af nye
virksomheder
Ikke relevant

Relation til den regionale
partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til
partnerskabsaftale:

1/9 2008

31/12 2009

Ikke relevant

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Ærø Kommune ansøger om støtte til om- og nybygning ved øens to vandrehjem i Marstal og Ærøskøbing.
Under normale omstændigheder vil Vækstforum ikke have beføjelser til at støtte et sådant projekt, men
strukturfondenes særlige regler for særlig statsstøtteområder, herunder Ærø, gør dette muligt. Dog vil det
kun være muligt at medfinansiere 30% af de samlede udgifter i henhold til Regionalfondsprogrammet.
Vækstforums sekretariat vurderer at:
- Projektet har ikke har en tilstrækkelig nyhedsværdi. Der er tale om en renovering af et kendt
produkt.
- Projektet lever ikke op til Vækstforum kriterium om offentligt-privat samarbejde. Der er ingen
involvering af hverken private eller andre offentlige parter i projektet.
- Der er i forlængelse af ovenstående heller ikke tale om samordning og koordinering.
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Indstilling:
-

Sekretariatet anbefaler at ansøgningen indstilles til afslag med henvisning til at projektet ikke lever
op til Vækstforums kriterier for tildeling af støtte. Det vurderes at projektet har en utilstrækkelig
nyhedsværdi, at der ikke er tale om offentligt-privat samarbejde og at projektet ikke fremstår
koordineret med andre indsatser. Det anbefales hermed:
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager afslag fra
Den Europæiske Regionalfond,
 at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at projektet modtager afslag fra de regionale
erhvervsudviklingsmidler,

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Ærø er en ikke brofast naturskøn ø i det sydfynske øhav, beboet af knap 7.000 indbyggere fordelt i landsbyer
og på 3 smukke havnebyer – Fiskeri- og værftsbyen Søby, søfartsbyen Marstal og den smukke købstad
Ærøskøbing. Ærøs helt centrale problem er det stadige fald i befolkningstallet. Hertil kommer en stor
forsørgerbyrde og et lavt beskatningsgrundlag.
For at vende denne udvikling, og derved leve op til den af Ærø Kommune udarbejdede
udviklingsstrategi 2008-13, er det nødvendigt med økonomisk støtte udefra.
En af udviklingsstrategiens indsatsområder er udvikling af turisme, med fokus på månederne udenfor
højsæsonen.
På Ærø er der to vandrerhjem – et delvist renoveret (via Mål 2-tilskud) vandrerhjem i Marstal og et meget
utidssvarende vandrerhjem i Ærøskøbing, der uden en større ombygning vil blive lukket.
En ombygning af begge vandrerhjem, til en samlet pris på 12 mio. kr., vil medfører væsentlig flere
nutidssvarende overnatningsfaciliteter på Ærø. I højsæsonen - ultimo juni til ultimo august - er der
mangel på overnatningsfaciliteter på Ærø og derfor stort set ingen konkurrence mellem udbyderne. Uden for
højsæsonen vil vandrerhjemmenes målgrupper især være: lejerskoler, handicappede, havkajakturister,
cykelturister, øhavsstiens kundegruppe, naturskolen, og lystfiskere. Disse målgrupper kan øens øvrige
overnatningssteder kun i begrænset omfang huse. Vandrerhjemmene vil også være en naturlig del af en evt.
kommende nationalpark i Øhavet.
På Ærøskøbing Vandrerhjem, som ligger udenfor fjernvarmeområdet, er det planlagt at installere
vedvarende energi med udgangspunkt i brændselsceller, som demonstrationsprojekt for lejerskoler m.v. Ærø
har bl.a. Europas største solfangeranlæg og arbejder på at blive 100 % selvforsynende på energiområdet.
Projektet vil skabe 3 nye arbejdspladser samt 5 afledte arbejdspladser og 10.000 flere overnatninger pr. år,
med en væsentlig del af overnatningerne udenfor højsæsonen.
Projektets formål:
Projektets formål er i h.t. kommunens strategiplan at styrke tursimen udenfor højsæsonen ved at tilbyde de
særlige målgrupper tidssvarende overnatnings-.og opholdsfaciliteter. Dette sker ved at ombygge et delvist
nutidssvarende vandrerhjem i Marstal og et lukningstruet, nedslidt
vandrerhjem i Ærøskøbing, således at de kan leve op til de krav der i dag og i fremtiden stilles til et moderne
vandrerhjem.

Side 2 af 4

Projektets målgruppe:
Grupper af turister, som dels har behov for samlings- og undervisningsfaciliteter, dels er på lav-budget som
lejerskoler, handicappede, havkajakturister, cykelturister, øhavsstiens kundegruppe, naturskolen og
lystfiskere

Projektets forventede effekter:
3 nye arbejdspladser, 5 afledte arbejdspladser og 10.000 flere overnatninger pr. år.

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

12.030.000 kr
6.015.000 kr.

50 % Regionalfond

Kontante regionale tilskud:

3.007.500 kr.

25 % REM-midler

Egenfinansiering:

3.007.500 kr.

%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Indstillet finansiering:

Indstillet:

100 % Totalbudget

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

0 kr.

0%

0 kr.

0%

Kontante regionale tilskud:

0 kr.

0%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%
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Kommentarer til budgettet:
Der kan ifølge reglerne i Regionalfondsprogrammet højst gives et tilskud på 30 % af projektets samlede
udgifter, da der er tale om tilskud til et formål, der kan sidestilles med ”en mindre privat virksomhed” i et
særligt statsstøtteområde – et formål der ellers ikke kan støttes.

Udviklingsområde procent:
Projektet gennemføres på Ærø, og er der udelukkende til gavn for øen.

100 %
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