
danske tUrismekompetencer  

styrk din forretning
med nye kompetencer  



Udvikl din forretning  
med nye kompetencer!

Har du udfordringer med at realisere din virk-
somheds ambitioner? Ved at opbygge kompe-
tencer i virksomheden kan du effektivt sikre 
et grundlag for, at din virksomhed kan nå sine 
vækstmål. Dansk Kyst- og Naturturisme har 
igangsat projektet Danske Turismekompetencer, 
der gennem skræddersyede forløb vil tilføre nye 
kompetencer til ledere og medarbejdere i din 
virksomhed.

formål med projektet

Projektet har til formål at udvikle lige præcis  
de kompetencer, der kan sikre vækst i din 
virksomhed. Derfor starter vi med at klarlægge, 
hvilke kompetencer din virksomhed har brug 
for, for at kunne gøre jeres produkt eller ydelse 
endnu bedre. Det kan fx være kompetencer 
inden for: 
•	 personligt	værtskab 
•	 digitalisering 
•	 servicedesigns 
•	 værdikædebaseret	ledelse

Hvem kan deltage?

Målgruppen for den vækstrettede kompetence- 
udvikling er virksomheder i SMV-segmentet 
indenfor turismeerhvervet, dvs. virksomheder
med:
•	 under	250	ansatte
•	 en	omsætning	der	ikke	er	højere	end	50	mio.	€
•	 en	balance	på	under	43	mio.	€
•	 aktiviteter	indenfor	turisme,	forlystelser,	 
 overnatning, detailhandel, service, transport  
 mm. indenfor turismens værdikæde 

Finansiering  
og ressourcer
Projektet løber til og med 2019.  
Deltagelse kræver ikke betaling 
i form af kroner og ører – men 
deltagerens arbejdstid. Generelt 
gælder det for projektet, at:

•	 Den	Europæiske	Socialfond	 
	 finansierer	alle	kursusudgifter,		
 og de deltagende virksomheder  
 medfinansierer med arbejdstid

•	 Det	er	både	for	ledere	og	 
 medarbejdere

•	 Man	skal	regne	med	et	 
	 gennemsnit	på	25	timer	pr. 
 deltager

udbytte  
Investeringen af arbejdstid og 
betalt	kompetenceudvikling	skal	
give din virksomhed et afkast 
både	på	kort	og	lang	sigt.	Det	kan	
være	i	form	af	højere	kundetil-
fredshed, mersalg, nye markeds- 
tilpassede	produkter,	mere	
effektiv markedsføring eller mere 
effektiv drift. Alle forhold der 
påvirker	omsætning,	indtjening,	
investering og beskæftigelse. 

projektansvarlig

Dansk Kyst- og Naturturisme er ansvarlig for 
projektet, og samarbejder med de lokale  
aktører indenfor turisme- og erhvervsfremme 
for at sikre det bedst mulige produkt.

vil dU vide mere?

Projektet er regionsopdelt, så hvis du ønsker  
at deltage eller høre mere, kan du kontakte  
den lokale projektleder fra Dansk Kyst- og 
Naturturisme:

Region Nordjylland og Midtjylland  
Rasmus B. Jensen 
rbj@kystognaturturisme.dk 
Telefon:	42	36	14	83
Region Syddanmark 
Louise Buttenschøn 
lbu@kystognaturturisme.dk 
Telefon:	26	43	30	84

Du kan også læse mere på  
www.dansketurismekompetencer.dk

Forretningsplan
Hvis	du	ønsker	at	deltage,	er	det	nødven- 
digt, at din virksomhed har en forretnings- 
plan, hvori virksomhedens planer for 
vækst	og	ønsket	kompetencebehov	er	
beskrevet.	Har	du	behov	for	vejledning	 
til at færdiggøre din forretningsplan, har  
vi	mulighed	for	at	hjælpe	dig.	Du	kan	kon-
takte din regionale projektleder for at høre 
mere.	Tilbuddet	udløber	ved	udgangen	af	
2017.
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Skeelslundvej 99, 1.
DK-9440 Aabybro
kystognaturturisme.dk

Vi investerer i din fremtid

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond


