
 

  

Målgruppe  

Ejere af campingpladser og lystbådehavne (det kan både være privat og offentligt ejede), der ønsker at arbejde med 

kapacitetsopbygning – gerne med inspiration fra forretningsmodellerne, men andre ideer er også velkomne.  

Det forventes, at der er en etableret relation til de relevante myndigheder, da de vil have en væsentlig rolle i projektet.   

 

Indhold 

Der vil være 2-4 mødedage for alle projektdeltagere, hvor fokus vil være på inspirationsoplæg og videndeling på tværs af 

projekterne.  

Derudover designes et individuelt forløb for hver case ift. samarbejdets omfang.  

Dansk Kyst- og Naturturisme bidrager med udviklingsmidler, der eksempelvis kan bruges til at konkretisere forretningsmodeller og 

reguleringsmæssige forhold yderligere eller til at udvikle koncept for sammenhæng mellem eksisterende og den nye 

overnatningskapacitet og deraf eksisterende og nye målgrupper.  

Det forventes, at partnerne ligeledes bidrager med udviklingsmidler samt en strategi for investering i selve kapaciteten. 

Resultaterne fra forløbet skal udbredes både undervejs og ved projektets afslutning.  

 

Hvordan bliver man partner? 

Send en beskrivelse af din ide til Mette Greisen Damsgaard – mgd@kystognaturturisme.dk  

Beskrivelsen skal kort præsentere indhold (hvilken overnatningskapacitet, antal enheder, kobling til eksisterende kapacitet mv.), 

baggrund og vision for projektet, den økonomiske ramme, samarbejdspartnere, centrale udfordringer mv.  

Der anvendes ikke en fast skabelon, så rammerne er frie, men der er behov for en skriftlig præsentation, der kan danne grundlag 

for partnerudvælgelse.  

Alt materiale behandles fortroligt.  

Interesserede er naturligvis også meget velkomne til at ringe og høre nærmere om mulighederne på tlf. 3049 3349. 

 

Tidsramme 

Testperioden løber fra primo 2018 – medio 2019.  

Hvis du ønsker at være partner, skal beskrivelsen være modtaget senest d. 5. januar 2018. 

Der kan forventes en opfølgende dialog og endeligt svar om projektdeltagelse senest d. 17. januar 2018.  

Der forventes, at der indgås partneraftale med 4-8 virksomheder. Det afhænger af den konkrete efterspørgsel samt kompleksiteten 

i de forskellige cases.  

 

Kontakt 

Mette Greisen Damsgaard / mgd@kystognaturturisme.dk / 3049 3349

 

FERIEHUS I NYE RAMMER 
PARTNERSØGNING TIL TEST AF FORRETNINGSMODELLER 
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