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Fakta-ark om projektet "De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i
turistbranchen på småøerne”

Hvem deltog?
Følgende ti virksomheder deltog i
projektets udviklingsforløb.


Orø - Hegnegården



Agersø - Agersø Kro Gastronomi & Logi



Femø - Femø Kro &
Kursuscenter



Fejø - Fejø Retreat og Den
Helbredende Have



Aarø - Brummers Gaard



Mandø – klynge af Klithus
Mandø, Mandø Event og B
& B Mandø (som en
klynge)



Bjørnø - Bjørnøgård



Skarø - Café Sommersild

De 8 øer, der var udvalgt til
netværksindsatsen:


Agersø



Avernakø - Bjørnø - Lyø



Fejø - Femø - Askø



Orø (i tæt samarbejde
med Orøs Ø-konsulent)

Projektaktiviteter
Der har været i projektet været afholdt:
 30 rådgivningsbesøg
 14 netværksmøder
 Et seminar og to workshops
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Projektomtale
 85 medieomtaler i regionale og lokale medier
 5 omtaler i DR regional radio
 1 omtale i DR landsdækkende radio
 1 præsentation på regional TV
 1 præsentation på landsdækkende TV af en ø i forbindelse med en times udsendelse
Se bilag 4.

Ressourceforbrug
En vurdering af projektets ressourceforbrug fordeler sig i runde tal således
Omkostningerne i gennemsnit pr. virksomhed:
- projektets omkostninger til rådgivning, seminarer, workshops
for hver af de 10 virksomheder

57.600 kr.

- virksomhedens investering i form af tid

60 timer

Gennemsnitlig virksomhedstid: forberedelse, rådgivningsmøder1 i form af konfrontationstimer med
konsulenterne, telefonrådgivning (benyttet i vidt forskelligt omfang fra virksomhed til virksomhed),
deltagelse i seminarer og workshops samt rejsetid.
Her ud over bruger virksomhederne naturligvis i en løbende proces tid på den efterfølgende
implementering af rådgivningen i virksomhedens udvikling (implementering af nye indsatser og tiltag).
Omkostninger til netværksaktivitet og destinationsudvikling:
- projektets omkostninger til netværksmøder, udvikling af koncepter (fx pakketure),
destinationsudvikling (fx ø-pas)

165.000 kr.

Øvrige omkostninger:
- projektets omkostninger til formidling, møder, rapportskrivning, administration

260.000 kr.

Her ud over er der udgifter til revision, bogføring, projektledelse, kontorhold o.lign.
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Det bemærkes at virksomhederne ingen rejsetid har haft i forbindelse med rådgivningsbesøgene, da konsulenterne rejste
hen til virksomhederne.
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