Bilag 1 - Effektkæde for projektet: Vestkystens Turisme Akademi
Aktiviteter

Output

Fase 1: Afdækning af behov og muligheder
1 opstartsmøde afholdt
5 workshopinspirerede møder afholdt med de
respektive advisory boards.
Udarbejdelse og efterfølgende udsending af
kompetenceudviklingsspørgeskema til
turismeerhvervets aktører. Sendes bredt ud til aktører
langs hele vestkysten (mellem 200-400 udsendte
spørgeskemaer).
25-30 opsøgende virksomhedsbesøg med henblik på
afklaring af kompetence og uddannelsesbehov.
3-5 opsøgende besøg hos uddannelsesinstitutioner med
henblik på afklaring af kapacitet, fysiske og praktiske
rammer, undervisere m.m.
Fase 2: Udvikling, opstart og markedsføring af
uddannelsestilbud
2-4 udviklingsworkshop med uddannelsesinstitutioner afholdes.
På baggrund af idékatalog udarbejdes der 1 kursuskatalog
indeholdende kursus/uddannelsestilbud der passer til hvert
udviklingsspor.
Der oprettes studiecenter ved Innovest i Skjern.
Der foretages pilottests af uddannelsesmateriale, kursusformer m.m.
Der foretages løbende evalueringer af den samlede indsats samt ved
afslutning af udbudte kurser/uddannelser/moduler.
Der udføres løbende markedsføringskampagner af
kurser/uddannelser/moduler langs hele Vestkysten (herunder
pressemeddelelser, annoncering på sociale medier, annoncering i
turistinformationer, handelsstandsforeninger m.m.).
Fase 3: Forankring og udbygning
Udvikling af marketingsplan for at brande Vestkystens
Turisme Akademi.
Der konceptudvikles og –udvides.
Der udarbejdes en fremadskuende udviklingsplan
Vestkystens Turisme Akademi.

Fase 1
Opstartsmøde og workshops resulterer i
opbakning, engagement og samarbejdsvilje
fra erhvervsaktører og
uddannelsesinstitutioner.
Virksomhedsbesøg skaber opmærksomhed
omkring projektet og resulterer i minimum
8 kursus/uddannelses/modul ideer.
Der er udformet og godkendt en fælles plan
for Vestkystens Turisme Akademi.
Der er udarbejdet en råskitse til idékatalog
for kompetenceudviklingskurser,
uddannelser, opkvalificering m.m.
Fase 2:
Der oprettes minimum 4 kurser/uddannelser/moduler
over projektperioden.
Studerende/kursister fra mindst 50 turismeaktører i
RKSK deltager og færdiggør uddannelsesmoduler.
Mindst 25 studerende/kursister fra nabokommuner
deltager og færdiggør uddannelsesmoduler.
Der bliver efterspurgt viderebygning på moduler og
kurser.
Der etableres fundament for forankring og
videreudvikling af Vestkystens Turisme
Akademi.
Fase 3:
Kommunikation om projektets resultater og
erfaringer samt yderligere
markedsføringsaktiviteter af Vestkystens
Turisme Akademi søsættes.
Vestkystens Turisme Akademi forankres på
både ungdomsuddannelses, efter- og
videreuddannelsesniveau.
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Effekter
Effekter på kort sigt
Uddannelsesudbuddet i RKSK
styrkes, herunder styrkes
Innovest som
uddannelsescenter.
75 turismemedarbejdere har i
projektperioden opnået øget
arbejdsmæssige kompetencer
gennem gennemførte
uddannelsesmoduler/kurser.
Der oprettes løbende nye
uddannelsesmoduler og kurser
for turismeerhvervets aktører.
Turismeaktører i RKSK og på
tværs af region Midtjylland og
langs Vestkysten tilmelder sig
og deltager løbende i kurser og
uddannelser ved Vestkystens
Turisme Akademi.
Derudover, så forventes det at
projektet vil lede til yderligere
forankring og anspore til en række
nye aktiviteter, altså effekter på
længere sigt:
Vestkystens Turisme Akademi
udvides til at omfatte
turismelinjer på
ungdomsuddannelsesniveau
samt turismemoduler på
folkeskoleniveau.
Uddannelsesniveauet blandt
turismeaktører i RKSK og langs
Vestkysten højnes.
Løft i kompetenceniveauet er
med til at skabe økonomisk
vækst for turistaktører langs
kysten.

Bilag 2 – Budget og finansiering for Vestkystens Turisme Akademi
Omkostninger fordelt på
projektets faser
Fase 1: Afdækning af behov og
muligheder
(Løber fra 01.01.2019 – 31.03.2019)
Projektledelse
Møder og administration
Fase 2: Udvikling, opstart og
markedsføring af uddannelsestilbud
(Løber fra 01.04.2019 – 30.09.2020)
Projektledelse
Møder og administration
Opstart/igangsætning af
uddannelser
Markedsføring af
uddannelser/kurser
Fase 3: Forankring og udbygning
(Løber fra 01.10.2020-01.01.2021)
Projektledelse
Møder og administration
Markedsføring – forankring
Revision*
I alt

2019

2020

2021

SUM

(beløb i DKK)

(beløb i DKK)

(beløb i DKK)

(Beløb i DKK)

125.000
6.000

-

-

125.000
6.000

375.000
9.000
400.000

375.000
8.000
400.000

-

750.000
17.000
800.000

75.000

55.000

-

130.000

990.000

125.000
7.000
20.000
990.000

20.000
20.000

125.000
7.000
20.000
20.000
2.000.000

* Revision af projektet gennemføres ved projektets udløb, hvorfor der derfor forbruges der midler i 2021.

Finansiering

2019

2020

2021

SUM

(beløb i DKK)

(beløb i DKK)

(beløb i DKK)

(Beløb i DKK)

Region Midtjylland

495.000

495.000

10.000

1.000.000

Ringkøbing-Skjern Kommune

495.000

495.000

10.000

1.000.000

I alt

990.000

990.000

20.000

2.000.000
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