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Ansøgt beløb
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Indstillet beløb

0 kr.
2.696.500 kr.
1.348.250 kr.

0 kr.
0 kr.
0 kr.

J.nr.:

08/9064

Projektnavn:

”Probably the finest Wellness Area”

Ansøger:

Tønder Kommune, Social- og sundhedsforvaltning

Adresse:

Danavej 15, 6520 Toftlund

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Karsten H. Jensen
kje@toender.dk
Tønder

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Offentlig myndighed – CVR nr. 29 18 97 81

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Projektstart / Projektslutning:

Damp Sundhedscenter (medudvikler, stiller faciliteter til rådighed),
Skærbæk Fritidscenter (samme),
Rømø Golf og Wellness (samme),
Hjemsted Oldtidspark (samme),
Klosterhallen (samme)
Danmarks Miljøundersøgelser,
Syddansk Universitet,
Netværket Sønderjyske Madglæder,
Tønder-Rømø Turistforening,
SydVestjysk UdviklingsForum SVUF
10.10 2008
10.10.2010

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 4: Oplevelsesøkonomi – udvikling af nye forretningsområder

Strukturfonds indsatsområde:

Regionalfonden, prioritet 1. Innovation, videndeling og
videnopbygning
V: Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og
turisme
Nr. 28: Kultur- og oplevelsesøkonomi

Øvrige netværksdeltagere:

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

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet handler om at udnytte Tønderområdets placering i den kommende nationalpark til at skabe og
modne sundheds- og wellnessoplevelser for turister, lokale borgere og virksomhedsansatte.

Side 1 af 4

Sekretariatet vurderer, at ansøgningen falder inden for initiativets tema ”Det gode liv”, hvor bl.a. sundhed,
kur og rehabilitering er eksempler på forretningsområder inden for temaet.
Den erhvervsmæssige involvering tæller to private virksomheder, hvis primære produkt er inden for
sundhedsoplevelser. Desuden er der to erhvervsforeninger, Tønder-Rømø Turistforening og Netværket
Sønderjyske Madglæder, som indgår i projektet. Det oplyses i ansøgningen, at der indgår i alt 20
netværksdeltagende virksomheder.
Vækstforums sekretariat vurderer, at ansøgningens erhvervspolitiske rationale ikke er tilstrækkeligt. De
bærende aktiviteter i ansøgningen, som er en sundhedstest og et sundhedspas, er kommercielle tilbud som
skal konkurrere med lignende offentlige tilbud, f.eks. den kommunale sundhedsfremme. Hvorvidt der er
tilstrækkeligt kundegrundlag for et sådan kommercielt produkt, er efter sekretariatets vurdering ikke
tilstrækkeligt belyst. Omkostninger relateret til sundhedstest og -pas udgør en betydelig del af budgettet, ca.
1/3 af budgettet, herunder udgifter til ansættelse af sundhedsfagligt personale, lokaleleje, leje/leasing af
køretøj, samt materiale og udstyr. Disse aktiviteter adskiller sig efter sekretariatets skøn ikke væsentligt fra
eksisterende offentlige sundhedstilbud.
Der har desuden efter sekretariatets skøn ikke været en tilstrækkelig samordning og koordinering med
regionale aktører inden for sundhedsoplevelser. Der er efter sekretariatets skøn tale om et lokalt funderet
projekt.
Vækstforums sekretariat vurderer at:
- Det erhvervspolitiske rationale i de bærende aktiviteter ”sundhedstest” og ”sundhedspas” er ikke
tilstrækkeligt.
- Projektet lever ikke op til Vækstforums ønske om samordning og koordinering.

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 det erhvervspolitiske rationale i
de bærende aktiviteter er utilstrækkeligt og at projektet ikke lever om til kriteriet om samordning og
koordinering. 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:
Den kommende Nationalpark Vadehavet giver os de perfekte omgivelser og tilbud, der gør forskellen. Vi vil
her - i Probably the finest Wellness Area - skabe og modne sundheds- og wellness oplevelser til lokale og
turister, der udfordrer, inspirerer og motiverer til sundhed og sundhedsoplevelser. Vi har derfor
mulighederne for at skabe tilbud, der gør en afgørende forskel for den enkelte, når vi skal vælge mellem
alverdens sundheds- og wellness oplevelser! Vi vil med andre ord skabe, udvikle og sikre rammebetingelser
for forretningsudvikling baseret på sundhedsoplevelser og sundhedsturisme baseret på Vadehavets natur og
kultur værdier.

Side 2 af 4

Hvor ellers i verden end i det vestsønderjyske vadehavsområde er der så højt til himlen, så usædvanlig lav
forureningsgrad og frisk, sund en luft, så flot og imponerende en natur, så gode muligheder for motion og
velvære og så mange gode tilbud om god og sund kost, velvære og kultur med lokalt særpræg? Projektets
overordnede formål er at skabe, udvikle og styrke rammebetingelser for sundhedsoplevelser baseret på
Vadehavsområdets natur- og kulturværdier.
Projektets bærende ide er at tilbyde den enkelte turist eller den lokale borger og virksomhedsmedarbejder en
sundhedstest, en vifte af sunde tilbud, der kan motivere og øge sundheden og en afsluttende måling af, om
sundhed kan betale sig! Vi ønsker altså at tilbyde et samlet kommercielt tilbud til
• Turister
• fastboende og
• Virksomhedsansatte.
Et tilbud om, med udgangspunkt i Vadehavsområdet ressourcer og tilbud, at få en kick oplevelse for en
endnu sundere livsførelse.
Hovedelementerne i projektet, der tilsammen danner rammebetingelser for forretningsudviklingen af
sundhedsoplevelser og sundhedsturisme, er:
• En analyse af luftens kvalitet og mineralforekomster
• en markedsføring af luften, sundhedstilbud og området
• en samling af et netværk af virksomheder omkring sundhedsoplevelser og sundhedsturisme
omkring innovation og modning af forretningskoncepter
• et sundhedstest-tilbud
• et sundhedspas til sundhedsoplevelser

Projektets formål:
At udnytte Tønderområdets placering ved Nordsøen og den kommende Vadehavets Nationalpark til at
udvikle et hidtil uudnyttet potentiale i kur- og sundhedsturisme. Ved samling af lokale aktører, og med ny
know how fra bl.a. Tyskland, udvikles nye tilbud og nye kompetencer under en fælles markedsføring. Dette
forventes at kunne skabe øget lokal vækst og et ikke ubetydeligt antal arbejdspladser. Samtidig vil det styrke
Tønder Kommune som yderområde.

Projektets målgruppe:
Primært: lokale hoteller, sundhedscentre og - klinikker, fødevareleverandører, frilufts- og motionsaktører.
Sekundært: sundhedsturister fra ind- og udland samt lokale interesserede, bl.a firmaer, der vil investere i
medarbejdernes sundhed.

Projektets forventede effekter:
-

5-10 nye samarbejder internt i virksomheder/institutioner/organisationer
25 nye samarbejder mellem virksomheder/institutioner/organisationer
30 virksomheder/institutioner/organisationer forventes at udvikle/implementere nye
produkter/processer
30 virksomheder/institutioner/organisationer får styrket innovationskompetence

Side 3 af 4

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

5.393.000 kr.

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

100 % Samlede udgifter

2.696.500 kr.

50 % Regionalfond

Kontante regionale tilskud:

1.348.250 kr.

25 % REM-midler

Egenfinansiering:

1.048.250 kr.

19,4 % Tønder Kommune: 500.000 kr. i
kontanter og 200.250 kr. i form af
arbejdskraft. Hertil stiller følgende
stiller lokaler m.v. til rådighed til en
værdi af:
Hjemsted Oldtidspark 160.000 kr.,
Rømø Golf og Wellness 60.000 kr.,
Skærbæk Fritidscenter 98.000 kr.
og Klosterhallen 30.000 kr.
0%

Finansiering via
deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

0 kr.
0 kr.

0%

Indtægter fra projektet:

0 kr.

0%

Kontante kommunale tilskud:

0 kr.

0%

Kontante private tilskud:

300.000 kr.

0 kr.

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:
Indstillet finansiering:

5,6 % Tilskud fra 21aktører,
herunder 100.000 fra Damp
Sundhedscenter
0%

Indstillet:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede
udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

kr.

%

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.

%

Kommentarer til budgettet:

Udviklingsområde procent:
Projektet gennemføres udelukkende i Tønder.

100 %
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