
Ansøgning til den konkurrenceudsatte pulje: Oplevelsesøkonomi i landdistrikterne – 

fra teori til praksis. 

 
 
Resume af ansøgningen (ansøgers): 

 
Projektets kerne er at etablere en organisation i en 3-årig periode, der har til formål at 
undersøge, afprøve (i pilotprojekter), formidle og rådgive om oplevelsesøkonomi i 
landdistrikterne, særligt med vægt på at udnytte naturværdierne og kulturarven, ved at: 
 
- igangsætte relevante undersøgelser som afdækker problemstillinger af relevans for 
udnyttelse af oplevelsesøkonomien i landdistrikterne. 
- gennemføre pilotprojekter, som afprøver oplevelsesøkonomiske teorier i en for landdistrikter 
relevant ramme (f.eks. om udnyttelse af Nationalparkers oplevelsesøkonomiske potentiale) 
- videreformidle egne og andre undersøgelser samt videngenererende projekter 
- klæde aktører i landdistrikterne på til at kunne udnytte oplevelsesøkonomiens muligheder. 
 
Til at gennemføre disse opgaver, etableres VIOLA, Videncenter for oplevelsesøkonomi i 
landdistrikterne, som skal arbejde med oplevelsesøkonomi fra teori til praksis gennem 
undersøgelser, pilotprojekter, vidensindsamling, vidensformidling og rådgivning / 
konsulenthjælp. 

 
 
Budget: 

 
Projektet har et samlet budget på 6 mio. kr. hvoraf 1,5 mio kr. søges i tilskud fra den 
konkurrenceudsatte pulje, 3 mio. kr. søges fra Mål 2 Regionalfonden mens de resterende 1,5 
mio. kr. forventes bevilget fra Ringkøbing-Skjern kommune. 
 
 
Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje: 

 
 
Der er tale om en strategisk satsning fra Ringkøbing-Skjern kommune på opbygning af viden 
og videnformidling inden for oplevelsesøkonomi i landdistrikterne. Projektet skal undersøge 
problemstillinger med udviklingspotentiale for aktørerne inden for oplevelsesøkonomien og 
videreformidle resultater samt gennemføre egentlige rådgivningsforløb. 
 
Projektet har fokus på viden og videnformidling indenfor oplevelsesøkonomien og medvirker 
dermed til at opfylde Vækstforums handlingsplan. Projektet vil medvirke til innovation og 
kompetenceudvikling i den del af oplevelsesøkonomien som særlig retter sig mod 
landdistrikterne.  
 
Projektet vil også understøtte globaliseringsstrategien ved at styrke konkurrencekraften og 
sammenhængskraften ved at nyttiggøre viden. 
 
Projektet tager udgangspunkt i Ringkøbing-Skjerns styrkepositioner inden for turisme og 
oplevelsesøkonomi med fokus på landdistrikterne. 
 
Projektet inddrager dels Aalborg Universitet, Center for oplevelsesøkonomi og dels en række 
samarbejdspartnere i forbindelse med gennemførelse af de konkrete aktiviteter. 
 
Det forventes, at et betydeligt antal virksomheder og organisationer deltager i projektet med 
det formål at skabe innovation og udvikling. 
Projektet gennemføres i en 3-årig periode. 



 
 
Ansøgning til puljen for regionale oplevelsesprojekter i region Midtjylland: 

 
Ringkøbing-Skjern kommune har også søgt om tilskud til projektet VIOLA fra midlerne til 
regionale oplevelsesprojekter, som Vækstforum og Region Midtjylland har afsat fra midlerne til 
erhvervsfremme. 
 
Ansøgningen er forelagt et ekspertpanel nedsat af Vækstforum. 
 
Ekspertpanelet har følgende bemærkninger: 
 

• Projektet rejser spørgsmål ved, om landdistrikter er en hensigtsmæssig afgrænsning i 
forhold til oplevelsesøkonomiske tiltag set i et regionalt perspektiv 

• Vil der være nok udviklingskraft i et videncenter af denne størrelse i forhold til de 
udfordringer oplevelsesøkonomien byder på - f.eks. i forhold til kyst og helårsturismen, 
nationalparker, natur- og kulturturisme mv. og hvordan hænger det sammen med det 
Universiteterne kan byde på?  – Vil et videncenter som det foreslåede blot sprede 
indsatsen. 

• Det er vanskeligt at se, hvordan videncentret vil bidrage til at styrke den turisme- og 
oplevelsesmæssige indtjening på kort sigt. 

• Virksomhedsdeltagelse står relativt svagt i projektet. 
• Projektet har kun ringe fokus i forhold til de konkrete turisme- og oplevelsesmæssige 

udfordringer. 
• Regionen og EU´s andel af finansieringen udgør 2/3 af det samlede budget. 
• Finansieringen dækker en opstartperiode på 3 år og hvad så? 
• Region Midtjylland ønsker etableret videncenter for oplevelsesøkonomi og har i den 

forbindelse anbefalet etableret et videncenter i regionen og som Kulturministeriet- og 
Økonomi- og Erhvervsministeriet vil have placeret dér. Endvidere er der under 
Videnskabsministeriet plan om at oprette et Videncenter for oplevelsesøkonomi.  
Formentligt bliver det behov for at samle de statslige og regionale interesse om ét 
videncenter!      

 
Ansøgningen blev ikke prækvalificeret til at kunne sende en ansøgning til puljen. 
 
Indstilling: 

 
 


