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Forord

Interreg-Bornholm er et program for erhvervsudvikling på Bornholm, iværksat på bag-
grund af EU’s fællesskabsinitiativ vedrørende grænseområder. Programmets aktiviteter
knyttede sig primært til perioden 1992 - 1994.

Vinteren 1995 henvendte Bornholm Amt og Erhvervsfremme Styrelsen sig til Born-
holms Forskningscenter, med henblik på at forskningscentret udarbejdede en evalue-
ring af programmet.  Evalueringen blev påbegyndt i februar 1995. Parterne aftalte, at
undersøgelsen skulle omfatte alle bevillinger dog med en særlig vægt på institutionen
Baltisk Hus.

I foråret 1995 blev relevant materiale indsamlet. En spørgeskemaundersøgelse i for-
hold til de private bevillingshavere blev iværksat, sideløbende med at centrale personer
blev interviewet. Overalt har Bornholms Forskningscenter mødt imødekommenhed, og
undersøgelsen har kun kunnet lade sig gøre på baggrund af alles meget medvillige
deltagelse i undersøgelsen. Specielt skal de private bevillingshavere takkes for en me-
get høj svarprocent i forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen.

Undersøgelsen blev afsluttet i juni 1995 og er efterfølgende blevet drøftet med re-
præsentanter fra Bornholms Amt, Bornholms Erhvervsråd og Erhvervsfremme Styrel-
sen. I denne forbindelse har det vidst sig, at Bornholms Amt, Erhvervsrådet og Er-
hvervsfremme Styrelsen mener, at undersøgelsen i forbindelse med Baltisk Hus skulle
have focuseret langt stærkere på institutionens rådgivning til det bornholmske er-
hvervsliv generelt, og at undersøgelsens konklusioner vedrørende Baltisk Hus derfor
ikke er fyldestgørende. Bornholms Forskningscenter har lagt vægt på at undersøge de
mindre bevillingshaveres brug af Baltisk Hus, hvilket centret klart finder relevant og i
overensstemmelse med den aftalte målsætning. Derfor skal det også understreges at
ansvaret for evalueringen og dens konklusioner alene påhviler Bornholms Forsknings-
center.

Tage Petersen, som har udarbejdet denne evaluering, er blevet bistået af praktikant
Claus Nørregård Bornholms Amt, som har indtastet talmateriale samt fremskaffet
skriftligt materiale.

Svend Lundtorp
Forskningschef
November 1995
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Indledning

Bornholm har siden 1992 deltaget i Interreg-programmet, et regionalt udviklingspro-
gram finansieret af EU1. Under dette program er der givet tilskud til det bornholmske
erhvervsliv og erhvervsrelaterede organisationer med henblik på etablering af et øko-
nomisk samarbejde i Østersøregionen og her specielt med de tidligere Sovjet-domine-
rede lande: Letland, Estland, Litauen, Polen og det tidligere Østtyskland.

I alt blev Bornholm fra Interreg-programmet tildelt ca. 16 mio. kr. Hovedvægten af
midlerne blev rettet mod små og mellemstore virksomheder, der i kraft af programmet
skal tilbydes rådgivning samt tilskud i forbindelse med aktiviteter målrettet Østersøre-
gionen.

Denne rapport er en evaluering af Interreg-programmets resultater på Bornholm. Pro-
gramperioden  udløber den 31/12-1995. I skrivende stund er der derfor i sagens natur
stadig uafsluttede projekter. Derfor er det ikke muligt, i denne rapport, at få alle resul-
taterne med.

Synsvinklen i rapporten er præget af, at evalueringen skal medvirke til en erfaringsop-
bygning, der kan være anvendelig i kommende programmer på Bornholm eller i andre
regioner, der vil udforme erhvervsudviklingsprogrammer. Samtidig tilstræbes det dog,
at en bredere skare af læsere kan have udbytte af rapporten. Her tænkes først og frem-
mest på virksomheder eller organisationer, der overvejer eller har iværksat aktiviteter i
forhold til Østeuropa.

I forbindelse med evalueringen er bevillingsansøgninger, tilsagn og udvalgte afrappor-
teringer om de enkelte projekter blevet gennemgået, og alle bevillingsmodtagere er ble-
vet kontaktet, enten i forbindelse med personlige interviews eller via spørgeskema.
Derudover er der gennemført interviews med de administrerende myndigheder, dvs.
først og fremmest EU-sekretariatet i Bornholms Amt. Det er dette indsamlede materi-
ale, der skaber grundlaget for evalueringen2.

Centralt for intentionerne bag Interreg-Bornholm er etableringen af rådgivningsinstitu-
tionen Baltisk Hus. Denne institution skulle være drivkraften og det samlende punkt
for programmet. Derfor er alle, der har deltaget i undersøgelsen, blevet spurgt om, i
hvilken grad de har benyttet sig af Baltisk Hus, og hvad en evt. rådgivning har betydet
for deres Interreg-projekt. Dermed undersøges det indgående, i hvilken grad Baltisk
Hus har virket understøttende i forhold til de øvrige bevillingshavere under Interreg.

                                                       
1 Betegnelsen EU vil konsekvent blive brugt i denne rapport, selv om EU i en del af den omhandlede periode

egentlig hed EF.
2 For yderligere oplysninger vedrørende metode og datagrundlag se bilag 3.
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Som en konsekvens af dette valg vil evalueringen af Baltisk Hus’ øvrige aktiviteter og
ressourcer, få en forholdsvis mindre prioritet, og først og fremmest baseres på oplys-
ninger givet af Baltisk Hus. Derfor er det ikke muligt på baggrund af denne evaluering
at vurdere institutionen Baltisk Hus generelt.

Endvidere er det i undersøgelsen forsøgt at isolere en række karakteristika ved bevil-
lingsmodtagerne, bl.a. eksporterfaring og relationer til Østeuropa. Disse data sammen-
holdes med virksomhedernes erfaringer i forbindelse med deres Interreg-projekt. På
denne baggrund søges det i rapporten at udskille nogle karakteristika enten ved virk-
somheden eller projektgennemførelsen, som tilsyneladende har en betydning for pro-
jekternes vellykkethed.

Forud for Interreg-programmets iværksættelse, har Bornholms Amt udformet nogle
programønsker og ført forhandlinger med dels danske myndigheder, dels med repræ-
sentanter fra EU. Resultatet af denne proces er det EU-godkendte program “Interreg
Bornholm Samarbejde/Samhandel Med Østersøregionerne”,3 der er grundlaget for pro-
gramgennemførelsen. I dette dokument er der formuleret en række konkrete mål-
sætninger, handlingsanvisninger og forventede effekter. Det er naturligt at sammen-
holde de opnåede resultater med målsætningerne i dokumentet. En sådan sammenlig-
ning kan dog af flere grunde ikke stå alene:

• Effekterne er svære eller umulige at måle inden for denne evaluerings rammer.
F.eks. kan det ikke afgøres om skabelsen af jobs skyldes Interreg-programmet eller
andre faktorer, som programmet ikke har haft indflydelse på.

• Interreg-programmets langsigtede effekter kan ikke måles på evalueringstidspunk-
tet.

• Programmets muligheder for at nå de programsatte målsætninger er i sagens natur
tæt forbundet til den økonomiske udvikling generelt, og ikke mindst udviklingen i
de lande man via programmet søger at opnå økonomiske forbindelser med.

Evalueringens omdrejningspunkt bliver derfor, på det overordnede plan, mere en vur-
dering af Interreg-programmets værktøjer (at man via tilskud og skabelse af overord-
nede rådgivningstrukturer kan igangsætte økonomiske relationer i Østersøområdet),
end en måling af konkrete effekter målt i omsætningstal, skabte arbejdspladser mv.
Endvidere søges det, i det omfang det er muligt, at fremlægge konkrete hændelsesfor-
løb. Disse skal dels understøtte de overordnede betragtninger, dels være illustrative for
problemer, der er forbundet med samarbejdet med de tidligere Sovjet-dominerede
østersølande. Dermed er der med denne rapport skabt et grundlag, som forhåbentlig
kan være brugbart i udformningen af kommende programmer.

                                                       
3 Bornholms Amt 17. januar 1992. J.nr 1-53-4-2-3/90 Medd. c(90) 1562/3. “Interreg-Bornholm Samarbej-

de/Samhandel med Østersøregionerne”.
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1. Sammenfatning

1.1. Overordnede forløb

Interreg-Bornholm har primært været målrettet de tidligere Sovjet-dominerede lande i
Østersøregionen. Da programmet blev udformet, havde disse lande netop opnået deres
suverænitet og åbnet deres økonomier. Derfor var erfaringen med øst/vest-samarbejde
meget begrænset internationalt set. Alligevel havde Vesten generelt store forventninger
til en hurtig økonomisk effekt af denne åbningen  i Østeuropa4. Bornholm var (og er)
samtidig med åbningen i Østeuropa ramt af nedgangen i fiskerierhvervene. Set på den-
ne baggrund og øens geografiske placering, var det derfor naturligt, at man på Born-
holm havde store forhåbninger til åbningen af de nye markeder. Forhåbninger der blev
understøttet af signaler fra ledende nationale politikere.

Forventningerne til en hurtig økonomisk gevinst i forhold til åbningen i Østeuropa er
indtil videre ikke blevet opfyldt internationalt set. I den forløbne periode er det erfaret,
at opbygningen af markedsøkonomier tager tid, og omstillingen af østøkonomierne ik-
ke umiddelbart har betydet en vækst i de østeuropæiske økonomier.  Derfor var og er
økonomisk øst/vest samarbejde afhængig af finansiering fra Vesten. Dermed er forud-
sætningerne for gennemførelsen af Interreg-Bornholm andre end dem, man forestillede
sig ved programmets start, og evalueringen af programmet skal ses i dette lys.

Allerede i 1990 og 1991 blev Bornholms Erhvervsråd kontaktet af en række bornholm-
ske virksomheder, som ønskede at iværksætte aktiviteter på de nye markeder. Samtidig
var der lokalt en voksende politisk vilje til at styrke Bornholms relationer til Østersø-
området. Interreg-programmet åbnede mulighed for at styrke disse bestræbelser samt
til at styrke Erhvervsrådets østarbejde i en ny institution kaldet Baltisk Hus ledet af Er-
hvervsrådet. Interreg-programmet kan derfor ses som en forlængelse af aktiviteter, der
allerede var iværksat lokalt. Indholdet i programmet blev primært udformet af Born-
holms Amt og Bornholms Erhvervsråd. Brancheorganisationer eller repræsentanter fra
virksomheder blev ikke direkte inddraget i programlægningen, ligesom der ikke forud
for programmet blev foretaget undersøgelser, der kunne belyse bornholmske potentialer
i forbindelse med østsamarbejdet.

                                                       
4 Petersen, Tage & Vedsmand, Tomas. “Barrierer for Omstilling”. Side 96. Forskningsrapport nr. 93. Publika-

tioner fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Roskilde Universitetscenter 1993.
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Programmet

Formålet med Interreg-programmet er at styrke Bornholms erhvervsliv gennem et øget
samarbejde og samhandel med især de baltiske stater og Polen.

De konkrete værktøjer til opfyldelse af formålet udmønter sig i fire foranstalt-
ningstyper, der ved programmets start havde fået tildelt følgende økonomiske ressour-
cer:

• Tilvejebringelse af tjenesteydelser og faciliteter til støtte for små
og mellemstore virksomheder samt turisme (Etablering og drift af
Baltisk Hus, TP.) ca. 6.400.000 kr.

 
• Støtte til investering i små og mellemstore virksomheder ca. 4.000.000 kr.
 
• Forbedring af infrastrukturen ca. 3.400.000 kr.
 
• Erhvervsmæssige uddannelsesforanstaltninger med sigte på øget

samarbejde/samhandel med Østersøregionerne ca. 1.550.000 kr.
 
Udannelsesforanstaltningerne finansieres af Socialfonden, hvor de øvrige foranstalt-
ninger finansieres af Regionalfonden.

Fra starten var den bærende ide i Interreg-programmet skabelsen af rådgivningsinstitu-
tionen Baltisk Hus. Denne nye institution skulle opbygge østkompetence samt netværk
i Østersøområdet og tilbyde service til både bornholmske virksomheder og institutio-
ner, der opnåede støtte under programmet og til erhvervslivet generelt. Dermed for-
ventedes det, at Baltisk Hus kunne være en igangsættende faktor i forhold til øvrige
aktiviteter i programmet. Det skal dog understreges, at Baltisk Hus i forhold til de øv-
rige bevillingshavere var og er et tilbud, som bevillingshaverne ikke er forpligtet til at
anvende.

De enkelte foranstaltningstyper i programmet skulle understøtte hinanden. Ideelt set
skulle forundersøgelser/markedsføringer skabe basis for egentlige investeringer, som
igen kunne medføre et behov for efteruddannelse af medarbejdere f.eks. i forbindelse
med nye produktioner eller marketing i forhold til Østeuropa.

Forløbet

Et år inde i programperioden besluttes det lokalt, med tilslutning fra den nationale sty-
ringskommité, at flytte midler fra investerings- og infrastrukturpuljen til puljen der var
reserveret til foranstaltningstypen Baltisk Hus. Omfordelingen af ressourcer betød, at
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foranstaltningstypen “Baltisk Hus” blev tildelt godt 4,3 mio. kr. ekstra, og foranstalt-
ningstyperne “Investeringsstøtte” og “Infrastruktur” tilsvarende afgav henholdsvis ca.
2,6 mio. kr. og 1,8 mio. kr. I praksis betød denne omfordeling, at ressourcerne, som
virksomhederne direkte kunne søge under foranstaltningstypen “Baltisk Hus”, blev me-
re end fordoblet.

Årsagen til denne omfordeling kan søges i, at det efter programlægningen viste sig, at
en del ansøgninger under “Investeringsstøtte” og “Infrastruktur” kunne henvises til
EU-programmet Mål 5b, som ikke var begrænset af målretninger med udvalgte marke-
der. Gennemgangen af projekter under foranstaltningstyperne “Investeringsstøtte” og
“Infrastruktur” har vist, at en del af projekterne ikke var rene i deres markedsretning
mod Østersøområdet. Derfor må årsagen til omfordelingen af ressourcerne også ses
som et resultat af både urealistiske forventninger til behovet for investeringer i virk-
somheder og infrastruktur på baggrund af åbningen af de nye markeder, samt ses som
et resultat af, at virksomhederne ikke er villige til at investere i produktionsmidler, der
er begrænsede i anvendelse mod et bestemt marked. Havde omfordelingen ikke fundet
sted, må det antages, at de bevilligede beløb under foranstaltningstyperne
“Investeringsstøtte” og “Infrastruktur” ikke var blevet anvendt eller havde fundet an-
vendelse i overensstemmelse med programmets målsætning. Koordineringen mellem
Mål 5b og Interreg-programmet blev foretaget af det lokale amtslige EU-sekretariat i
samarbejde med Erhvervsfremme Styrelsen.

1.2. Resultaterne

Overordnede strukturer

Interreg-programmet har været medvirkende til, at Bornholm er blevet mere orienteret
mod Østersøområdet. I kraft af bl.a. de tilbagevendende begivenheder, 1. juni Konfe-
rencerne og Balticum Film & TV Festival, samt understøttet af aktiviteterne under
“Baltisk Uddannelsesø”, kommer et stort antal ledende personer fra østersølandene til
Bornholm. Konferencerne har betydet, at Bornholm er blevet en ledende aktør i Øster-
søsamarbejdet, og at der er indledt et samarbejde mellem regionale myndigheder i regi-
onerne omkring Østersøen. Med disse initiativer er der skabt et fundament, som giver
det bornholmske erhvervsliv muligheder fremover. Baltisk Medie Center er udtryk for
en udvidelse af branchestrukturen med en virksomhed, som er relateret til et marked og
produkt, som er nyt på Bornholm. Baltisk Medie Center er med sine aktiviteter medvir-
kende til at integrere det bornholmske samfund i det øvrige Østersøområde.

Baltisk Hus

Baltisk Hus har i denne rapport fået en stor vægt. Specielt institutionens understøttende
rolle i forhold til de private bevillingshavere er blevet underlagt en grundig analyse.
Det skal understreges, at dermed er der ikke foretaget en analyse af Baltisk Hus’ sam-
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lede aktiviteter og potentialer. Derfor kan rapportens konklusioner ikke opfattes som
en generel vurdering af Baltisk Hus. På den anden side kan undersøgelsen ikke afvise,
at de fundne resultater har en generel gyldighed set i forhold til Baltisk Hus’ øvrige
aktiviteter. En egentlig evaluering af Baltisk Hus kan ikke gennemføres inden for dette
projekts ressourceramme.

Baltisk Hus har til drift og etablering modtaget 3,75 mio. kr. i tilskud fra Interreg for
årene 1992-1994.

Etableringen af Baltisk Hus kan ses som en naturlig forlængelse af Erhvervsrådets ak-
tiviteter før Interreg-programmets iværksættelse. Erhvervsrådet medvirkede til pro-
gramlægningen af Interreg-Bornholm og kunne derfor i god tid forberede og tilpasse
Erhvervsrådets aktiviteter til den forventede bevilling under Interreg. Etableringen af
Baltisk Hus foregik da også uden problemer. Ifølge Baltisk Hus’ årsrapporter har Bal-
tisk Hus, allerede et år efter etablering, opbygget et omfattende netværk i Østersøområ-
det, ansat kvalificeret personale og ført en intensiv markedsføring i Østersøområdet af
Bornholm generelt og Baltisk Hus som institution.

I Interreg-programmet forventes det, at Baltisk Hus årligt vil rådgive ca. 100 born-
holmske virksomheder. Baltisk Hus har i 1994 EDB-registreret sine rådgivninger, og i
dette år er antallet af behandlede sager 52. Samtidig viser indeværende undersøgelse,
at de små bevillingshavere under Interreg i et ringe omfang har benyttet de rådgiv-
ningsfaciliteter, der er tilvejebragt i kraft af Baltisk Hus. Denne omstændighed kan på
den ene side ses som et udtryk for, at Baltisk Hus’ tilbud ikke er attraktive for de øvrige
bevillingsmodtagere, samt at Baltisk Hus’ ydelser ikke er synliggjorte blandt virksom-
hederne. På den anden side viser undersøgelsen, at de private bevillingshavere i høj
grad benytter netværk og præferencer, som udspringer af virksomhedens tidligere erfa-
ringsgrundlag. Undersøgelsen har identificeret, at den lange erfaring med østeuropæi-
ske fiskere har været en brugbar præference for virksomheder tilknyttet havnemiljøet i
Nexø. Undersøgelsen peger dermed på, at udvalgte virksomheder i langt højere grad
end forudsat i Interreg-programmet har ressourcer og viden, der muliggør initiativer på
de nye markeder. Samlet må det konstateres, at Baltisk Hus ikke, inden for program-
mets rammer, har haft den afgørende betydning, som institutionen tillægges i pro-
grammet i forhold til de øvrige bevillingshavere.

Virksomhederne

Omkring 30 bornholmske virksomheder har modtaget støtte fra Interreg-programmet,
primært til markedsundersøgelser og markedsføringer. Ses der samlet på bevillingerne,
er det et fåtal af projekterne, der endnu har medført de målsatte aktiviteter. I det om-
fang det er lykkedes, har der især primært været tale om virksomheder, der har produ-
ceret til fiskerisektoren og i forvejen havde et kendskab til østmarkedet. I undersøgel-
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sen er der intet, der tyder på, at disse virksomheder har foretaget en egentlig produkt-
udvikling målrettet de nye markeder.

Bornholms Spritfabrik, Bornholms Limtræ, Sydhavnens Bådebyggeri og Steenberg
ApS er dog eksempler på bevillingshavere, som har udviklet og afsat produkter på de
nye markeder.

Bevillinger givet til projekter, der indebærer et dybere samarbejde mellem partnere på
Bornholm og det øvrige Østersøområde, har i mange tilfælde endnu ikke ført til kom-
mercielle aktiviteter. Nogle projekter er opgivet pga. manglende finansiering, hvor an-
dre stadig er i de forberedende faser. Det gælder f.eks. Steenbergs aktiviteter i Slupsk i
Polen.

Set i et lidt bredere perspektiv har virksomhedernes aktiviteter i Østersøområdet i flere
tilfælde medført afledte gevinster. Sydhavnens Bådebyggeri har i kraft af et lidt tilfæl-
digt engagement i Tyskland fået en række følgeopgaver i Tyskland, og hovedparten af
virksomhedens aktiviteter er nu målrettet dette marked. Martech og Steenberg ApS har
oprettet kontorer i Letland og Polen, som står til rådighed for det øvrige erhvervsliv på
Bornholm. Steenberg ApS er samtidig et eksempel på en virksomhed der i kraft af sit
engagement indenfor affaldsbehandlingsområdet har opnået afledte opgaver indenfor
andre rådgivningsområder og i den forbindelse udfører en formidlende funktion mel-
lem danske og østeuropæiske virksomheder. Martechs og Steenbergs netværksinitiati-
ver kan sidestilles med aktiviteter, som naturligt kunne være løst af Baltisk Hus.

En række virksomheder oplyser, at de i forbindelse med deres Interreg-projekt har op-
nået kendskab og erfaring med markedet omkring Østersøen. Dette gælder specielt
virksomheder, som ikke på forhånd havde et dybere kendskab til de nye markeder. Mu-
ligheden for at disse erfaringer kan danne basis for nye mere kvalificerede aktiviteter
på markedet omkring Østersøen, kan ikke afvises. Undersøgelsen viste netop at præfe-
rencer var en vigtig forudsætning for projektgennemførelse. Erfaringerne kan dog også
betyde, at urealistiske projekter afvises allerede i idéfasen, og virksomhederne derved
sparer omkostninger.

Perspektiver

Overordnet set er det lykkedes at skabe de planlagte faciliteter og initiativer, som er
skitseret i Interreg-programmet. Virksomhederne, der har opnået støtte under program-
met, har i flere tilfælde formået at etablere sig på de nye markeder omkring Østersøen,
samtidig har der været projekter under Interreg uden nævneværdigt udbytte.
De fleste bevillinger og resultater på virksomhedsniveau er skabt på baggrund af puljen
til ikke nærmere definerede projekter under foranstaltningstypen “Baltisk Hus”. Dette
indikerer i forhold til det oprindelige program et ikke forudset forløb, hvilket under-
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streges af de væsentlige forskydninger der skete mellem foranstaltningstyperne under-
vejs.

Baltisk Hus’ igangsættende og understøttende rolle i forhold til de øvrige bevillingsha-
vere har været begrænset i forhold til de forventninger Baltisk Hus tillægges i Interreg-
programmet. Årsagerne til denne omstændighed kan være flere og skyldes:

• Ydelserne Baltisk Hus tilbyder er ikke i tilstrækkeligt omfang attraktive for bevil-
lingshaverne.

 
• Baltisk Hus opfattes af de private virksomheder som offentlig institution og er der-

med ikke en naturlig samarbejdspartner.
 
• Baltisk Hus’ ydelser er ikke i tilstrækkeligt omfang synliggjort.
 
• Virksomhederne foretrækker direkte frem for indirekte kontakter med markederne.
 
• Udvalgte virksomheder ligger inde med potentialer, der muliggør, at de ved egne

ressourcer formår at tage initiativer på markedet omkring Østersøen.

I forhold til disse virksomheder bør det diskuteres, om Baltisk Hus har noget at tilbyde
disse virksomheder. Hvis ikke, bør det afklares om Baltisk Hus’ ydelser skal tilpasses
virksomhedernes behov, eller om disse virksomheder ligger udenfor Baltisk Hus’
egentlige målgruppe. Samlet peger undersøgelsen på, at der vil være fordele ved, at
virksomhederne i højere grad deltager i programlægningen af fremtidige regionale pro-
grammer, samt at Baltisk Hus overvejer at opbygge en kontaktflade til virksomheder,
som ikke normalt benytter Baltisk Hus/Erhvervsrådet.

Set i et mere langsigtet perspektiv er der med den erfaring og kontaktflade, der er op-
bygget i Baltisk Hus og erhvervslivet, generelt tilvejebragt nogle potentialer, som kan
blive betydningsfulde i Bornholms forsatte bestræbelser på at opbygge et økonomisk
samarbejde i Østersøregionen. Det må forventes, at de nye markedsøkonomier i fremti-
den i stadig højere grad kan finansiere samarbejdsprojekter. Specielt i Polen, som har
været prioriteret højt i Baltisk Hus’ satsning, er udviklingen vendt fra økønomisk krise
til vækst. Som en konsekvens af denne udvikling bliver landene mere frie i deres valg
af samarbejdspartnere, da de i mindre grad vil være afhængige i nationale og overnati-
onale støtteprogrammer. Udfordringen for Bornholm og Baltisk Hus bliver under disse
forudsætninger at fastholde Bornholms centrale position i østersøsamarbejdet. I denne
forbindelse er de mange præferencer, som er skabt på alle niveauer, et godt udgangs-
punkt sammenlignet med andre regioner i Danmark.
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2  Baggrund og målsætninger for Interreg 1
Bornholm

Målsætningen for dette kapitel er at skabe en grundlæggende forståelsesramme for In-
terreg-programmets udformning. Denne ramme vil bestå af en kortfattet beskrivelse af
følgende elementer:

• De nye samarbejdsmuligheder i Østersøområdet efter “murens” fald.
 
• Det bornholmske erhvervslivs situation.
 
• Øvrige EU-programmer.

På denne baggrund vil Interreg-programmets målsætninger5, som de er beskrevet i
Bornholms Amts Interreg-ansøgning til EU, blive beskrevet og diskuteret. Afslutnings-
vis opstilles nogle generelle betragtninger om programmets muligheder og indbyggede
begrænsninger. Dermed vil kapitlet skabe forudsætninger for rammerne af evaluerin-
gen af Interreg-programmet.

2.1. Baggrund

De nye samarbejdsmuligheder

Interreg-programmet blev til i den optimistiske atmosfære, der herskede i Europa
umiddelbart efter opblødningen af grænsen mellem Øst- og Vesteuropa. Politisk op-
fattede man “murens” fald som enden på 45 års frygt for en ny stor krig i Europa.
Økonomisk anede erhvervslivet og offentlige institutioner store markeder for vestlig
produktion og ikke mindst knowhow.

Polen indledte processen allerede i starten af 1980’erne med dannelsen af Solidaritet
og var i slutningen af 1980’erne det østeuropæiske land med den største åbning mod
vesten, politisk og økonomisk. Murens fald i Berlin i 1989 blev imidlertid hændelsen,
der for alvor markerede østblokkens sammenbrud. Senere fulgte de baltiske landes løs-
rivelse fra Sovjetunionen. Specielt i de baltiske landes bestræbelser på at opnå su-
verænitet spillede Danmark en fremtrædende udenrigspolitisk rolle. Den daværende
udenrigsminister, Uffe Ellemann Jensen, var meget aktiv i processen og en varm for-
taler for, at der snarest skulle oprettes nære økonomiske og politiske relationer til spe-
cielt Baltikum. Historisk og kulturelt har Estland, Letland og Litauen en binding til

                                                       
5 Bornholms Amt  17. januar 1992. J.nr 1-53-4-2-3/90 Medd. c(90) 1562/3. “Interreg-Bornholm Sam-

arbejde/Samhandel med Østersøregionerne”.
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Norden. Samtidig er disse lande geopolitisk klart Ruslands interesseområde. De vestli-
ge stormagters interesser knytter sig først og fremmest til de centraleuropæiske østlan-
de. Derfor så det ud til, at Danmark, som det eneste nordiske EU-land, kunne spille en
central politisk og økonomisk rolle i forhold til de baltiske lande.

Optimismen fra starten af 1990’erne er i dag afløst af en mere nøgtern vurdering af de
muligheder, som er fulgt med østblokkens opløsning. Det er nu erfaret:

• at det er en lang og besværlig proces at omdanne en centralt styret planøkonomi til
en demokratisk styret markedsøkonomi

 
• at vareudvekslingen med Østeuropa ikke omfatter de kerneområder, hvor østeuro-

pæerne virkelig kan konkurrere, dvs. stål, landbrugsprodukter og tekstiler
 
• at modsætninger mellem Rusland og Vesten stadig eksisterer
 
• at den kolde krigs afslutning samtidig var startskuddet til lokale etniske konflikter i

de tidligere socialistisk dominerede områder.
 
Samtidig er der dog opnået resultater. Polen, som har ført den mest radikale reform-
kurs, har oplevet en eksplosiv vækst af privatejede virksomheder, der i dag står for me-
re end 50% af det samlede bruttonationalprodukt og beskæftigelse. Samtidig har den
fattigste del af befolkningen oplevet en væsentlig nedgang i levestandarden6.

I Estland udgør eksporten til vesten i 1993 ca. 50% af den samlede eksport mod ca. 3%
før 1993.7 Udviklingen er sat i gang, men der er stadig mange strukturproblemer, der
skal løses, og dermed behov for vestlige investeringer og samarbejde omkring teknolo-
gioverførelse mv. Mange projekter strander imidlertid på, at det er svært at finde den
fornødne finansiering i modtagerlandene.

Interreg-Bornholm blev til samtidig med, at Bornholms fiskeri var i stærk tilbagegang
kort tid efter murens fald, og dermed før der var draget de store erfaringer med åbnin-
gen af østmarkedet. Historisk og kulturelt har Bornholm et skæbnefællesskab med det
øvrige Østersøområde. Fiskere fra Polen og de baltiske lande har op gennem 1980’erne
anløbet Nexø Havn, hvor de solgte deres fangst for hård vestlig valuta og fik repareret
skibe og fiskegrej. Set på denne baggrund er det naturligt, at man på Bornholm var op-
timistisk i forhold til at være en central brik i et økonomisk og socialt østersøsamar-
bejde8, men man havde samtidig ikke erfaringer med forpligtende samarbejde med

                                                       
6 Petersen, Tage & Vedsmand, Tomas. “Barrierer for Omstilling”. Side 77. Forskningsrapport nr. 93. Publika-

tioner fra Institut for Geografi, Samfundsanalyse og Datalogi. Roskilde Universitetscenter 1993.
7 Pedersen, John Storm & Fuglesang, Lars. “Vore nye naboer”. Side 21. Samfundslitteratur 1994.
8 Bornholms placering i Østersøen er måske reelt en barriere på grund af infrastrukturelle forhold. Dette vil

senere blive diskuteret.
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virksomheder og organisationer i Østeuropa. Evalueringen af Interreg-programmet
skal ses i dette lys.

Bornholms økonomiske situation i starten af 90’erne

I dette århundrede har Danmarks økonomi udviklet sig fra at være baseret på land-
brugsproduktion til, i stadig højere grad, at være baseret på industriel fremstilling, og
inden for de seneste årtier er serviceerhvervene blevet de vigtigste erhverv set i forhold
til økonomisk aktivitet og beskæftigelse.

Landets generelle udviklingstendens afspejler sig i Bornholms udvikling. Bornholms
første industrialisering baserede sig som i det øvrige land på forarbejdning af land-
brugsprodukter og fremstilling af maskiner til landbruget samt i Bornholms tilfælde fi-
skerirelateret industriel fremstilling.

Geografisk koncentrerer den industrielle udvikling i første halvdel af dette århundrede
sig omkring de større byer i Danmark, først og fremmest hovedstaden. I 1960’erne og
herefter ændres dette billede. De industrielle nyetableringer sker herefter fortrinsvis
udenfor storbyerne i områder, der ikke tidligere har haft en væsentlig industriel udvik-
ling. Denne udvikling har været generel for det meste af landet. Der ses dog visse fæl-
lestræk i den geografiske udvikling, idet den industrielle vækst primært koncentreres
til bestemte områder. Af disse områder er det først og fremmest Midtjylland, der mar-
kerer sig som et industrielt vækstområde. Sideløbende med denne udvikling foregår en
kraftig centralisering indenfor den landbrugsrelaterede industri. Mejerier, slagterier
mv. nedlægges i stort antal i landområderne og koncentreres i store virksomheder, som
aftager landbrugsprodukter fra store områder. På Sjælland findes eksempelvis i dag
kun ét svineslagteri. Denne udvikling, sammenholdt med udviklingen indenfor land-
brug og fiskeri, er medvirkende til, at der er områder i Danmark, som er præget af en
meget lille industriel vækst og en overgennemsnitlig arbejdsløshed. F.eks. Nordjyl-
lands Amt, Storstrøms Amt og Bornholms Amt. I modsætning til de to førstnævnte
amter er det ikke muligt at bo på Bornholm og pendle til og fra arbejde i en anden re-
gion. Samtidig må unge på Bornholm søge til de andre landsdele, hvis de ønsker sig en
videregående uddannelse. Bl.a. derfor er den samlede bornholmske befolkning falden-
de og medvirkende til en skæv aldersstruktur med et underskud af personer i den er-
hvervsaktive alder sammenlignet med landet generelt.

Bornholm er det amt i Danmark, der er mest afhængigt af de primære erhverv og den
tilknyttede forædlingsindustri. Produktion og forædling af fødevarer tegner sig for 13%
af erhvervsindkomsten (BFI) mod 7% på landsplan9 . Disse tal belyser dog ikke de pri-

                                                       
9 Schønemann, Steen. “Bornholms befolkning, erhvervsstruktur og udvikling”. Side 7. Bornholms Forsknings-

center 1994.
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mære erhvervs betydning fuldt ud. Store dele af beskæftigelsen og indtjeningen i andre
brancher er afhængige af udviklingen indenfor fiskeri og landbrugserhvervene. F.eks.
viste en interviewundersøgelse10, at ca. 50% af alle beskæftigede indenfor jern og me-
talbranchen hovedsageligt producerede til fiskerirelaterede virksomheder. Dermed er
der en afhængighed af fiskeri og landbrugserhvervene i Bornholms Amt, som ikke ses
andre steder i landet.

Fiskeri og landbrug er erhverv, der er under stram regulering fra EU. Bornholms fiske-
ri er hårdt ramt af de stærkt begrænsede kvoter. Fiskeindustrien kunne dog frem til
1990 delvis kompensere for de reducerede indenlandske landinger ved hjælp af stigen-
de landinger fra udenlandske fartøjer, primært landinger fra den øvrige østersøflåde.
Efter 1990 falder også mængden af udenlandske landinger, og samlet for perioden
1985 - 1992 bliver mængden af landet torsk mere end halveret. De fiskeriafhængige
erhverv (dvs. fiskere og fiskeindustrien) formår dog samlet for perioden 1980 - 1992 at
øge beskæftigelsen indenfor erhvervet, der i 1992 beskæftiger 1.791 personer mod
1.473 i 198011. Dette resultat skyldes først og fremmest, at fiskeindustrien har kompen-
seret for de faldende landinger ved import af råvarer.

Umiddelbart kan ovenstående tal foranledige til en tilbagevisning af, at Bornholms kri-
se ikke er afhængig af bl.a. de faldende torskekvoter. Hertil skal det bemærkes, at selv
om fiskerierhvervet samlet har kunnet bibeholde beskæftigelsen, er der samtidig sket
en markant nedgang i fiskeriet i Østersøen. Dette bevirker, at de fiskerirelaterede er-
hverv, f.eks. værftsindustrien, i perioden 1980 til 1992 har mistet en stor del af det tra-
ditionelle kundegrundlag. Endvidere er fiskepriserne faldet markant, hvilket betyder en
faldende indtjening.

Udviklingen i landbrugssektoren er præget af faldende priser og en strukturudvikling
mod større bedrifter. Dermed er landbrugserhvervets, med tilknyttet forædlingsindu-
stri, indtjening og beskæftigelse faldende. Samlet for perioden 1980 - 1992 faldt be-
skæftigelsen indenfor landbruget og landbrugsindustrien. Således udgjorde beskæfti-
gelsen opgjort i årsværk  indenfor landbrugssektoren i 1992 kun 10,8% af den samlede
bornholmske beskæftigelse mod 14,5% i 1980. Landbrugets andel i de samlede born-
holmske erhvervsindtægter falder i samme periode fra 11,6 til 6,1%12.

Udviklingen i de primære erhverv, sammenholdt med at det tredje store erhverv på
Bornholm, turisterhvervet, kun vanskeligt kan bidrage væsentligt til at vende den øko-
nomiske udvikling på Bornholm, er afgørende for forhåbningerne til Interreg-program-

                                                       
10 Jensen, Susanne m.fl. “Borntek. Evaluering af et program for erhvervsudvikling på Bornholm 1988 -       1992”.
11 Schønemann, Steen. “Bornholms befolkning, erhversstruktur og udvikling”. Side 68. Bornholms Forsknings-

center 1994.
12 Schønemann, Steen. “Bornholms befolkning, erhversstruktur og udvikling”. Side 65. Bornholms Forsknings-

center 1994.
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met og åbningen mod øst i særdeleshed, og konkret de prioriteringer, der er foretaget i
Bornholms Amts Interreg-ansøgning til EU. Dette vil blive behandlet senere i rappor-
ten.

EU-støtteordninger på Bornholm

På baggrund af Bornholms økonomiske krise har øen været omfattet af støtteordninger
fra den danske stat og EU. Målsætningerne for initiativerne under ét har været, at
mindske Bornholms afhængighed af de traditionelle fiskeri og landbrugsprodukter
gennem en styrkelse/omstilling af andre erhverv, samt en produktudvikling indenfor
fiskeriet og landbruget. Redskaberne har dels været udbygning af overordnede struktu-
rer som konsulenttjenester og uddannelses- og forsk-ningsinstitutioner, dels direkte til-
skud til virksomheder, der søger at sætte nye initiativer i gang. Interreg-programmet
skal ses i denne sammenhæng.

Forud for Interreg-programmet havde Bornholm modtaget støtte fra flere EU-program-
mer. Midlerne til disse programmer kom først og fremmest fra EU’s strukturfonde,
som har til formål at udjævne regionale økonomiske uligheder indenfor fællesskabet.
Strukturfondene består af tre fonde:

• Regionalfonden, som har til formål at mindske forskelle i udviklingen mellem EU’s
regioner.

 
• Socialfonden, som har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne i med-

lemslandene.
 
• Landbrugsstrukturfonden, som bl.a kan støtte modernisering af landbruget i tilba-

gestående landbrugsområder, men som også, trods navnet, kunne yde støtte til fi-
skerierhvervet13.

Fondene opererer i mange tilfælde samlet i særligt udvalgte egnsudviklingsregioner in-
denfor EU.
Midlerne fra strukturfondene er først og fremmest blevet tildelt landene omkring Mid-
delhavet og Irland, som er de lande, der sammenlignet med det øvrige EU, er mest til-
bagestående økonomisk set. Danmark har dog også som de øvrige EU-lande fået del i
midlerne, der er blevet tildelt regioner, som nationalt set er svagt økonomisk udviklet,
herunder blandt andre Bornholm.

Forud for Interreg-programmet havde Bornholm fået støtte fra EU til den såkaldte Fi-
skeriaktion og Borntek-programmet. Midlerne under Fiskeriaktionen kom fra Regio-

                                                       
13 For perioden 1994-1999 støttes omstrukturering af fiskerierhvervet gennem FIUF. - ”Det  Finansielle In-

strument til Udvikling af Fiskeriet”
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nalfonden og blev tildelt områder, som økonomisk var ramt af EU’s strammede fiske-
kvoteordninger. Fiskeriaktions-programmet blev afsluttet i 1992, og der blev på Born-
holm anvendt 14 mio. kr. med hensigten at styrke alternative økonomiske aktiviteter
som turisme og små og mellemstore virksomheder. Borntek-programmet forløbsperio-
de var 1988 - 1992 med en EU-bevilling på ca. 20 mio. kr. Programmet havde som
overordnet målsætning, at sikre øens erhvervsliv: viden, adgang til nye teknologier.
Disse mål søgtes fremmet primært gennem opbygning af rådgivning og konsulent-
struktur rettet mod de private virksomheder, samt gennem etablering af forskningsin-
stitutioner14.

Derudover var Bornholm sammen med 32 andre små og mellemstore danske øer fra
1989 udpeget som et såkaldt Mål 5b område. Dvs. landbrug og fiskeridistrikter, hvor
man via EU-tilskud søger at modernisere og tilpasse erhvervsstrukturen. Mål 5b mid-
lerne kommer fra alle tre strukturfonde, men bruges ikke målrettet på landbrugs- og fi-
skerisektoren, men er rettet mod områdets samlede erhvervsstruktur. Bornholm blev
fra Mål 5b i perioden 1989 - 1993 bevilget 73 mio. kr. Ifølge Bornhoms Amts EU-
sekretariat var det ved Interreg-programmets planlægning i 1990 stadig uvist, hvor stor
bevillingen under Mål 5b ville blive. Denne omstændighed fik konsekvenser for Inter-
reg-programmets praktiske gennemførelse, idet nogle Interreg-ansøgninger kunne
henvises til Mål 5b programmet15.

Sideløbende med Interreg-programmet var Bornholm i perioden 1991 -1993 omfattet
af EU- programmet Leader, som på Bornholm var målrettet udvikling i landbrugssek-
toren samt turistfaciliteter i landdistrikterne.

På nationalt plan er der taget flere tiltag i forbindelse med den økonomiske krise på
Bornholm. I forbindelse med evalueringen af Interreg-programmet er regeringsinitiati-
vet  Projekt Baltisk Uddannelsesø relevant at nævne.
Via  Projekt Baltisk Uddannelsesø blev Bornholm i årene 1992 og 1993 bevilget i alt
40 mio. kr. Projektets formål er at fremme den demokratiske udvikling i de tidligere
sovjet-dominerede Østersølande, samt at “støtte udviklingen af disse områders uddan-
nelsessystemer, samt at medvirke til en generel opkvalificering af arbejdsstyrken”16.
Programmet er forlænget til og med 1996. Projekt Baltisk Uddannelsesø har konkret
betydet, at bornholmske institutioner og erhvervsfolk har afholdt en række kurser for
erhvervfolk og offentlig ansatte i Østersøregionen. Herved er lærere på kurserne kom-
met i tæt kontakt med personer fra Østersøområdet, hvilket i flere tilfælde har givet
anledning til udformning af projekter under Interreg-programmet.

                                                       
14 Forskningsinstitutionen Bioraf i Åkirkeby er et eksempel på en forskningsinstitution, der er oprettet delvis på

baggrund af Borntek-programmet.
15 Problemstillingen bliver uddybet i kapitel 3.
16 Indenrigsministeriet. Det Rådgivende udvalg. Årsberetning 1994. “Projekt Baltisk Udannelsesø” Side 2.
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2.2 Overordnede målsætning

Interreg-programmet

Baggrunden for Interreg-Bornholm er EU-kommissionens meddelelse C(90) 1562/3
den 30/8 - 1990, om udvikling af interne og eksterne grænseområder inden for Fælles-
skabet. Interne grænser forstås i denne sammenhæng som landegrænser mellem med-
lemsstater, hvor de eksterne grænser er til ikke medlemsstater.

Interreg-midlerne skal bidrage til at:

“Løse de særlige problemer, der skyldes deres [områdernes, TP.] relative
isolation inden for de nationale økonomier og inden for Fællesskabet som
helhed”17.

I meddelelsen knyttes Interreg snævert sammen med oprettelsen af Det Indre Marked,
og til de negative konsekvenser som interne grænseregioner kan have pga. ophøret af
fortoldning, grænsehandel mv. I forhold til de eksterne grænseregioner er meddelelsen
knapt så konkret, det hedder:

”Initiativet tager sigte på at udnytte de nye muligheder for samarbejde med
tredjelande i Fællesskabets eksterne grænseområder”.18

Om der i denne forbindelse menes muligheder, der opstår på baggrund af Det Indre
Marked, eller muligheder der skabes på baggrund af opblødningen i Østeuropa, præci-
seres ikke nærmere.

I meddelelsen redegøres der for en række støtteforanstaltninger der kan iværksættes
under Interreg. Foranstaltningerne spænder vidt, fra overordnede tiltag som undersø-
gelser der skal belyse naboregioners samarbejdsmuligheder på tværs af landegrænser,
til tilskud til konkrete investeringer i produktionsmidler og infrastruktur med henblik
på tværregionalt samarbejde. Af meddelelsen fra kommissionen fremgår det dog, at
ansøgerlandene skal udvælge en begrænset, men afstemt gruppe fra listen af foranstalt-
ningsmuligheder. Dermed søger man fra kommissionens side at sikre, at indsatsen i de
støtteberettigede regioner koncentreres om sammenhængende programmer, der hver
især har en overordnet målsætning.

I modsætning til interne grænseregioner er der for de eksterne grænseregioners ved-
kommende ikke mulighed for at yde støtte til samarbejdsregionen, da denne er belig-
gende uden for fællesskabet. I forbindelse med Interreg-Bornholm betyder dette, at

                                                       
17 De Europæiske Fællesskabers Tidende, meddelelse

 c(90) 1562/3, punkt 3.
18 Ibid.
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støtten bliver givet til Bornholm, og finansieringen af de omkostninger, som de samar-
bejdende regioner må have, skal ske fra andre kilder. F.eks. egen finansiering eller EU-
programmer målrettet Østeuropa. Denne omstændighed er væsentlig, da netop østeuro-
pæiske økonomier er kendetegnet ved manglende finansieringsmuligheder.

2.3 Sammenfatning

Med opbruddet i Østeuropa fik Bornholm “nye naboer”. Østersøstaterne var selvfølge-
lig de samme som altid, men fra at være potentielle fjender, blev de nu betragtet som
potentielle markeder for Bornholms erhvervsliv. Historisk set var naboerne dog ikke
nye. Op igennem historien har Østersøområdet delt skæbnefællesskab, og handelsfor-
bindelserne har været intense. Også før opbruddet i Østeuropa var det ikke usædvanligt
at møde fiskere fra Polen på havnen i Nexø.

Bornholm har fra slutningen af 1980’erne og specielt efter 1992 været i dyb økonomisk
krise pga. strukturudviklingen i  landbruget  og krisen i fiskeriet. Erhverv, der har en
meget dominerende rolle på Bornholm. Derfor er det naturligt, at Bornholm i kraft af
åbningen i øst øjner nye potentialer for det bornholmske erhvervsliv. De måske over-
drevne forventninger til denne åbning understøttes i høj grad af de signaler, der kom
fra dansk politisk side og internationale økonomers forudsigelser om tempoet på re-
formprocessen i de tidligere planøkonomier.

EU-programmer har på Bornholm været anvendt til at understøtte og udvikle erhvervs-
livet mod nye aktivitetsområder. Delvis i kraft af programmerne er der på Bornholm
ydet tilskud til enkelte virksomheder, samt opbygget udviklings- og rådgivningsinstitu-
tioner til servicering af erhvervslivet. Bornholms geografiske placering gjorde øen be-
rettiget til at søge Interreg-midler og dermed mulighed for at fortsætte bestræbelserne
mod at etablere et alternativt erhvervsgrundlag.
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3. Interreg-Bornholm

I dette kapitel vil det faktiske hændelsesforløb i forbindelse med programlægningen og
det konkrete program for Interreg-Bornholm kort blive gennemgået. Derved skabes der
et overblik over programmets konkrete målsætninger og redskaber, og ikke mindst et
indtryk af ideerne bag programmet. Kapitlet er den overordnede ramme, som det fakti-
ske forløb af Interreg-programmet skal sammenlignes med.

Forløbet op til Interreg-ansøgningen

Bornholms økonomiske krise, primært på baggrund af faldende indtjening i fiskerier-
hvervet, er samtidig med reformerne og åbningen af Østeuropa.  På Bornholm anede
erhvervslivet alternative indtjeningsmuligheder i forbindelse med åbningen af Øst-
europa. Forhåbningerne til nye indtjeningsmuligheder viste sig konkret i virksomheds-
henvendelser til Bornholms Erhvervsråd angående mulighederne for økonomiske akti-
viteter i Østeuropa, og i form af en politisk vilje til at etablere nære relationer til de ny-
åbnede markeder omkring  Østersøen. Fiskeriaktionen gav mulighed for at ansætte en
østkonsulent, som varetog Erhvervsrådets aktiviteter i forhold til Østeuropa. Idéen til
oprettelsen af et Baltisk Hus som en funktion under Erhvervsrådet opstod i denne for-
bindelse. Etableringen af et Baltisk Hus kunne ses som en naturlig forlængelse og styr-
kelse af de østaktiviteter, som allerede indgik i Erhvervsrådets arbejde.

I 1990 var den daværende EU-kommissær Henning Christophersen på Bornholm for at
åbne Baltisk TV & Film Festival. Ved denne lejlighed foreslog han, at Bornholm søgte
Interreg-midler i kraft af sin status som et eksternt grænseområde inden for EU. Der-
ved kunne Bornholm opnå tilskud til sine østaktiviteter, og idéen om et Baltisk Hus fik
ny næring.

Bornholm blev dog ikke uden videre accepteret som et støtteberettiget område under
Interreg. Det centrale spørgsmål var, om søgrænser faldt ind under ordningen. Hvis
dette var tilfældet, ville det åbne op for bl.a. en del græske øer, som så også ville være
støtteberettigede. Bornholm blev optaget som et eksternt grænseområde, men der blev
ikke afsat midler til et bornholmsk program. Ved Bornholms Amts mellemkomst blev
dog også dette problem løst.

Sideløbende med forhandlingerne i EU blev programmet udformet lokalt. Bornholms
Amts EU-sekretariat var i denne forbindelse i løbende dialog med Bornholms Er-
hvervsråd. Programmet godkendes lokalt af amtets kontaktudvalg bestående af repræ-
sentanter fra partier i amtsrådet, kommuneforeningen, erhvervschefen og erhvervs-
rådsformanden. Herefter var det endelige program klart ved årsskiftet 1990/1991. Pro-
grammet blev skabt i sammenhæng med en øget bornholmsk interesse for Østeuropa
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økonomisk og politisk, men på baggrund af en meget kortvarig erfaring med de nye
markeder.
3.1 Programmet

I ansøgningen til EU redegøres der på den ene side for Bornholms økonomiske krise på
baggrund af udviklingen inden for landbrug og fiskeri. På den anden side argumenters
der for at Bornholm i kraft af sin geografiske placering og historisk-kulturelle forud-
sætninger er den naturlige samarbejdspartner for landene i Østersøregionen.

Fordelene ved Bornholms geografiske placering midt i Østersøen, med begrænsede af-
stande til de øvrige østersølande, kan dog diskuteres. Skal en bornholmer holde et mø-
de med personer i Østersøen, betyder det ofte en omvej omkring Kastrup Lufthavn i
København, før rejsen kan gå til sit egentlige mål. Varetransport af forarbejdede pro-
dukter foregår i et stadig stigende omfang på landevejene på bekostning af tog- og
skibstrafik, fordi kontinuerlig leverancer af små partier leveret på det rette tidspunkt er
blevet stadig mere afgørende sammenlignet med de egentlige transportudgifter19. Om-
vendt er den geografiske placering et potentiale set i forhold til, at der på de bornholm-
ske havne er en tradition for at møde og til dels samarbejde med personer fra de øvrige
østersølande. Denne omstændighed kan have en psykologisk effekt, men ikke mindst
betyde, at der er præferencer at trække på, hvis man overvejer at indlede aktiviteter i de
pågældende lande. Den geografiske placering er dog ikke mindst et potentiale set i
sammenhæng med mulighederne for at opnå økonomisk støtte fra EU. Bornholm er et
perifert område set i forhold til den nationale økonomi og var i 1991 samtidig EU’s
yderste nordøstlige forpost.

Bornholms økonomiske samarbejde med det øvrige østersøområde har ifølge program-
met følgende formål:

“INTERREGS´s overordnede formål er at medvirke til at bevare Bornholm som
et erhvervsaktivt samfund gennem et øget samarbejde/samhandel med de øvrige
Øster-søregioner, herunder især de baltiske stater og Polen”20.

Efterfølgende konstateres det i ansøgningen, at de primære erhverv stadig vil være den
erhvervsmæssige basis, men at Interreg-programmet skal være løftestangen for en ud-
vikling af industri og serviceerhvervene. Forhåbningen er, at Bornholm gennem sam-
arbejde og samhandel kan få en differentieret branchesammensætning samt styrke de
eksisterende virksomheder fortrinsvis inden for produktion og turisme.

                                                       
19 Hoff & Overgaard Carl Bro Anlæg as. “Potentialer For Søtransport mellem Danmark og kontinentet”. Side

17.  Transportrådet og Trafikministeriet 1995.
20 Bornhoms Amt 17. januar 1992. J.nr. 1-53-4-2-3/90 Medd. c(90) 1562/3. “Interreg Bornholm Samarbej-

de/Samhandel i Østersøregionen. Side 9.
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De konkrete værktøjer til opfyldelse af formålet udmønter sig i fire foranstalt-
ningstyper, der ved programmets start havde fået tildelt følgende økonomiske ressour-
cer:

• Tilvejebringelse af tjenesteydelser og faciliteter til støtte for
 små og mellemstore virksomheder samt turisme (Etablering
 og drift af Baltisk Hus.) ca. 6.400.000 kr.
 
• Støtte til investering i små og mellemstore virksomheder ca. 4.000.000 kr.
 
• Forbedring af infrastrukturen ca. 3.400.000 kr.
 
• Erhvervsmæssige uddannelsesforanstaltninger med sigte på

øget samarbejde/samhandel med Østersøregionerne ca. 1.550.000 kr.

Udannelsesforanstaltningerne finansieres af Socialfonden, hvor de øvrige foranstalt-
ninger finansieres af Regionalfonden.

Etablering af Baltisk Hus

Hjørnestenen i programmet er etableringen af Baltisk Hus, som regnes for en forudsæt-
ning for at primært de små virksomheder kan indgå i et samarbejde med lande i Øster-
søregionen. Baltisk Hus’ overordnede formål er at:

“tilskynde de bornholmske virksomheder til samhandel med Østersø
regionen” 21.

Hvordan denne tilskyndelse rent praktisk skal foretages, tages der ikke stilling til i an-
søgningen. Det pointeres, at de bornholmske virksomheder er små, og at Baltisk Hus
skal varetage funktioner og ligge inde med viden, som de små bornholmske virksom-
heder ikke selv har ressourcer til at indsamle. Denne viden skal erhvervslivet kunne få
stillet til rådighed ved henvendelse til Baltisk Hus. Derudover skal Baltisk Hus:

 “stå til rådighed for foreninger, organisationer og private, der arbejder på at
realisere et baltisk samarbejde med henblik på at fremme kontakten på det øko-
nomiske og sociale område22.

Baltisk Hus har dermed i ansøgningen et bredt sigte og skal da også ses i sammenhæng
med de øvrige programpunkter.

                                                       
21 Ibid. side 9.
22 Ibid. side 10.
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Baltisk Hus karakteriseres som en blivende struktur og funktion, der skal fortsætte ud
over program-perioden.

Baltisk Hus skal fysisk og organisatorisk fungere i snævert samarbejde med Erhvervs-
rådet. Dels skal det etableres i samme bygning som Erhvervsrådet, dels skal Baltisk
Hus organisatorisk bygge videre på Erhvervsrådets samarbejde og kontakter til det
bornholmske erhvervsliv.

Konkret fremgår det af ansøgningen, at Baltisk Hus skal ansætte personale med kvali-
fikationer, der muliggør rådgivning, markedsundersøgelser, projektvurdering og ska-
belse af netværk mellem handels- og erhvervsorganisationer, myndigheder i Øst-
ersøregionen på den ene side og erhvervslivet på Bornholm på den anden side.

I ansøgningen søges et beløb under Baltisk Hus, som skal reserveres til konkrete pro-
jekter f.eks. markedsføring og produktudvikling af bornholmske produkter rettet mod
Østersøområdet. Dette beløb skal ifølge ansøgningen reserveres til ikke nærmere defi-
nerede projekter inden for programmets strategier.

“Det BAKTISKE HUS skal, udover at yde rådgivning, kunne støtte konkrete
projekter, f.eks. vedrørende markedsføring af bornholmske turistprojekter i
Østersøregionen, produktudviklingsprojekter, teknologioverførsel, markedsun-
dersøgelser m.v. Der lægges således en pulje i det BALTISKE HUS til ikke nær-
mere definerde projekter inden for programmets strategier.
Retningslinierne fastsættes af det regionale forretningsudvalg for programmet.

Omkring 30 betydende virksomheder på Bornholm har i dag en tæt kontakt til
Erhvervsrådet, så der ventes ikke at opstå problemer med at lære
virksomhederne at bruge det BALTISKE HUS. Der kan således tages
udgangspunkt i det eksisterende samarbejde, herunder de positive erfaringer
fra ansættelse af en polsk konsulent.

Der vil også kunne gives støtte til virksomheder, der anvender andre rådgivere
end dem, der findes i det BALTISKE HUS”23.

Baltisk Hus skal ifølge ovenstående rådgive andre private bevilingshavere under pro-
grammet.
Puljen til ikke nærmere definerede projekter blev i det endelige program ikke admini-
streret af Baltisk Hus, men af det regionale forretningsudvalg på lige fod med andre
projekter under Interreg-programmet.  Den ikke definerede pulje åbner mulighed for at
iværksætte en række “bløde” projekter. Dermed er der dannet mulighed for, at der gi-

                                                       
23 Ibid. side 12.
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ves støtte til virksomheder med egne indledende initiativer i forhold til en etablering på
markedet omkring Østersøen. Baltisk Hus forventes i programmet at være den rådgi-
vende institution i forhold til disse små projekter, samtidigt bemærkes det, at virksom-
heder, som opnår denne støtte, ikke behøver at bruge Baltisk Hus som rådgiver.

Effekten af foranstaltningstypen Baltisk Hus vurderes i ansøgningen til at være meget
stor.

“Det forventes, at etableringen af Baltisk Hus vil få meget stor betydning for
det bornholmske erhvervslivs muligheder for at udnytte den nye situation i
Østersøområdet”24.

Det forventes, at Baltisk Hus årligt vil rådgive ca. 100 bornholmske virksomheder,
samt at der skabes et betydeligt antal arbejdspladser blandt de små og mellemstore
virksomheder på Bornholm. Inden for turismen forventes på baggrund af programmet,
at der vil komme et stigende antal besøgende samt mulighed for at forlænge sæsonen
fra de tre sommermåneder til hele året.

Etableringen af Baltisk Hus kan opnå en støtte fra EU på op til 50% af de udgifter der
afholdes af offentlige eller offentligt lignende institutioner. Til driften kan der ligeledes
opnås en støtte på 50% af de samlede udgifter.

Tankegangen bag foranstaltningstypen Baltisk Hus som den præsenteres i amtets an-
søgning, må karakteriseres som en tro på, at man bl.a. ved hjælp af etableringen af
nogle overordnede rådgivnings- og servicefunktioner kan igangsætte et egentlig er-
hvervssamarbejde med postkommunistiske samfund i Østersøregionen. Dermed forud-
sættes det, at barrieren for erhvervssamarbejde mellem virksomheder og organisationer
på Bornholm primært er manglende kvalifikationer og kontakter.  Etableres disse via
Baltisk Hus vil et erhvervssamarbejde kunne indledes, hvis de økonomiske forhold til-
lader det. Det springende punkt bliver imidlertid, om erhvervslivet på Bornholm er in-
teresseret og har noget at tilbyde i et sådant samarbejde, men i første omgang om er-
hvervslivet kan og vil benytte sig af den service, der vil blive tilbudt ved oprettelse af
en funktion som Baltisk Hus. I ansøgningen regner man ikke dette for et problem.

                                                       
24 Ibid. side 12.
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Støtte til investering i virksomheder

Som en følge af et øget samarbejde med østersølandene forventes at der i virksomhe-
derne bliver behov for at foretage investeringer i den bornholmske industri. Som der
står i ansøgningen:

“Denne foranstaltning skal ses i sammenhæng med etableringen af det
BALTISKE HUS. Etableringen af de nævnte serviceforanstaltninger [Baltisk
Hus.] har til formål at øge afsætningen af bornholmske varer i de øvrige
Østersøregioner. Herved opstår der behov for støtte til investeringer i specielt
tre tilfælde:

a) Ved etablering af nye virksomheder
b) Ved optagelse af ny produktion i eksisterende virksomheder
c) Ved væsentlig kapacitetsforøgelse”25.

Det pointeres at virksomhedsetableringer og udvidelser, der vil være medvirkende til
en udvidelse af branchesammensætningen, vil blive prioriteret. I denne forbindelse
nævnes konkret etableringen af Baltisk Medie Center og projekter som vil indebære en
højere forædlingsgrad i fiskeindustrien. Etableringen af Baltisk Medie Center er da og-
så en nyskabelse på Bornholm, der ikke hidtil har haft virksomheder eller institutioner,
der udbyder medieservice til virksomheder inden for branchen i Østersøområdet.

Muligheden for at give investeringsstøtte må afhænge af hvor konkret et samarbejde
der bliver etableret til østersølandene. Som det fremgår af ansøgningen, forventer man,
at behovet for investeringer bliver afledt af etableringen af Baltisk Hus. Samtidig læg-
ges der i ansøgningen vægt på, at investeringsstøtte kun gives til økonomisk sunde
virksomheder. Denne omstændighed kan begrænse etableringen af nye virksomheder,
der i nogle tilfælde kun kan hæftes op på en person og en idé. Set i bakspejlet afspejler
disse meget positive forventninger til behovet for investeringer den forhåbning man
nærede lokalt og i Vesten generelt til åbningen af østmarkedet, men er også en illu-
stration af programlæggernes tiltro til vigtigheden af etableringen af Baltisk Hus. Den
konkret forventede effekt af foranstaltningstypen opgøres i programmet til at ca. 10
virksomheder vil modtage støtte, hvorved der etableres ca. 50 arbejdspladser.

Til investeringer kan der samlet opnås et tilskud på 15% fra EU forudsat, at der fore-
findes en anden offentlig medfinansiering på et tilsvarende beløb. Dvs. at der samlet
maksimalt kan opnås en støtte på 30%, resten skal finansieres af de enkelte bevil-
lingsmodtagere. Den offentlige medfinansiering vil ofte være midler, der er afsat på
den danske finanslov til medfinansiering af EU-programmer.

                                                       
25 Ibid. side 13.
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Forbedring af infrastrukturer

Transportinfrastrukturen forventes at skulle udbygges på baggrund af en øget vare-
transport og transport af turister til og fra de øvrige lande i Østersøregionen. Derud-
over forventes at krydstogts-turismen i forbindelse med åbningen af Østersølandene vil
få et stigende omfang. I programmet argumenteres på denne baggrund for at havnefa-
ciliteterne i Rønne Havn skal udbygges.

Turistinfrastrukturen skal også tilpasses de forventede nye kunder fra Østeuropa, hvil-
ket ifølge programmet indebærer, at der kan investeres i cykelstier, servicecentre, golf-
baner, lystbådehavne mv.

I denne forbindelse kan det diskuteres, om disse investeringer skal gøres på baggrund
af en øget efterspørgsel på typen af investeringer, eller om investeringerne er en forud-
sætning for at få de nævnte aktiviteter igangsat. Dette gælder både for transport og
etableringen af turistfaciliteter. Erhvervslivet vil under alle omstændigheder være
hæmmet af de meget mangelfulde forbindelser til f.eks. Baltikum, hvis en egentlig va-
reudveksling skal igangsættes.

Investeringer i turismeinfrastrukturer kan støttes med op til 40% af de samlede offentli-
ge eller offentligt lignende udgifter. Støtten til transportinfrastruktur kan dog maksi-
malt udgøre 25% af de samlede offentlige udgifter og ved indtægtsgivende investerin-
ger vil støttesatserne være lavere.

Erhvervsuddannelsesforanstaltninger

Erhvervsuddannelser forventes at blive efterspurgt i takt med udbygningen af samhan-
delen og samarbejdet i Østersøregionen. Ifølge programmet kan uddannelser komme
på tale i forbindelse med produktomlægning / -udvidelse i virksomhederne, eksport til
ukendte markeder, i forbindelse med betjening af turister fra lande, som man ikke tidli-
gere har haft erfaring i at betjene.
Der nævnes 5 konkrete eksempler på uddannelsesforløb, der kan komme på tale:

• “Faglige kurser til uddannelse / optræning i forbindelse med oprettelse af nye
arbejdspladser / omlægning af produktionen.

 
• Kurser i eksportforretninger, markedsføring inkl. den nødvendige

sprogundervisning mv.

 
• Kurser med en introduktion til det pågældende lands økonomiske og politiske

strukturer, sociale og kulturelle forhold mv.
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• Videregående uddannelser af turistguider.
 

• Uddannelse af tolke”26.

Det præciseres i programmet, at midler til uddannelser kun kan benyttes lokalt, at ud-
dannelserne skal være videregående og at de direkte skal kunne relateres til det øvrige
Interreg-program og i øvrigt ikke kunne opnå støtte fra andre EU-programmer.

Kurserne skal ifølge programmet gennemføres på de eksisterende lokale uddannelses-
institutioner. Tilrettelæggelsen forventes at ske i et samarbejde mellem virksomheder-
ne, Baltisk Hus og uddannelsesinstitutionerne.

Foranstaltningstypen må betegnes som et naturligt supplement til programmet og er et
udtryk for, at man via programmet vil søge at opbygge en “østkompentence” i de en-
kelte virksomheder inden for fortrinsvis fremstilling, handel og turisterhvervene. Beho-
vet for uddannelser vil dog afhænge af, i hvilket omfang konkrete økonomiske aktivite-
ter i forhold til Østersøregionen bliver igangsat. Omvendt kan uddannelser også ses
som en forudsætning for at indlede et samarbejde og for at tiltrække turister:

“Videreuddannelse / optræning af de medarbejdere, der allerede er beskæftiget
i de bornholmske virksomheder, må således anses som en nødvendig forudsæt-
ning for at opnå den størst mulige synergieffekt af de øvrige investeringer i.h.t.
dette program”27.

Det kan ikke betvivles, at uddannelses- og kompetenceopbygning er en nødvendighed,
hvis et konkret samarbejde skal indledes. Set i forhold til at programmet ikke henvises
til konkrete samarbejdsprojekter, som er etablerede og igangsat, må uddannelser af an-
satte i virksomhederne afvente at nogle sådanne etableres. Man må forvente, at virk-
somhederne vil have konkrete holdepunkter, før de allokerer ressourcer til uddannelse
af medarbejdere.

Erhvervsuddannelser finansieres via EU’s socialfond, hvor der kan opnås en støtte sva-
rende til 45% af nettoudgifterne, forudsat at der er en offentlig national medfinasie-
ring.

                                                       
26 Ibid. side 16.
27 Ibid. side 17.



32

3.2. Opsamling

Samlet støttes programmet med 2 mio. ECU, svarende til ca. 16 mio. danske kr. Ind-
drages den offentlige og private medfinansiering forventes det i programmet, at Inter-
reg-programmet vil aflede investeringer svarende til ca. 55,5 mio. kr. på Bornholm.
Isoleret set virker programmet helstøbt. Der er en god sammenhæng mellem de enkelte
programpunkter, der kan understøtte hinanden. Programmet er skabt med udgangs-
punkt i en idé om skabelsen af en østrelateret rådgivningsstruktur konkretiseret i etab-
leringen af Baltisk Hus. Idéen udsprang fra amtet og Erhvervsrådet på baggrund af
tidligere erfaringer med EU-programmer og rådgivning af det bornholmske erhvervs-
liv. Konkretiseringen af programmet er, dels et resultat af overordnede forhandlinger
med statslige og EU-myndigheder, dels et resultat af input fra Erhvervsrådet og de lo-
kale myndigheder på Bornholm. De private virksomheder deltog ikke direkte i denne
proces. Denne tilblivelsesproces afspejles i programmet, som netop tager sit udgangs-
punkt i de overordnede strukturer.

Ifølge programmet er Baltisk Hus det igangsættende element og den institution, som
skal binde programmet sammen. Skal dette lykkes, stiller det store krav til institutio-
nens kontakt og tilpasning til det bornholmske erhvervslivs behov og skabelsen af et
indgående kendskab og kontakt til de lande man, via programmet, vil samarbejde med.
Ikke mindst skal de bornholmske virksomheder benytte de muligheder, der bliver skabt
i kraft af programmet.

Det er vigtigt at pointere, at selv om programmet overvejende har fokus på de overord-
nede strukturer som den igangsættende faktor, er der samtidig under støtteforanstalt-
ningen Baltisk Hus afsat midler direkte til virksomhederne. Disse midler kan bruges til
markedsundersøgelser mv. Dermed er der skabt mulighed for, at virksomheder på egen
foranledning kan sætte aktiviteter i gang.

Programmet kan ses som udtryk for de forhåbninger, der på Bornholm blev knyttet til
åbningen af Østeuropa. Som beskrevet i kapitel 2 er udviklingen i Østeuropa sket med
et lavere tempo end forventet i starten af 90’erne. En nyorientering af dele af Born-
holms samhandel med omverdenen mod Østersøregionen betyder en egentlig omstil-
ling af produktionsmåder og organisering i de virksomheder, som i sidste ende skal
skabe nyorienteringen. Dette er en meget vanskelig proces og stiller store krav til den
konkrete programgennnemførelse.
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4. Programmets administrative gennemførelse

Interreg-programmets overordnede rammer ligger i ansøgningen til EU. Som beskrevet
var programlæggernes erfaring med økonomisk samarbejde med de tidligere socialisti-
ske østersøstater beskedent. Dette kapitel vil redegøre for, i hvilken grad det var muligt
at tilpasse programmet de erfaringer, der opstod i løbet af program-perioden. Herunder
vil der blive redegjort for forskydninger mellem den oprindelige tildeling af ressourcer
på programpunkter og den endelige fordeling. Det vil blive beskrevet, hvilke faktorer
der var afgørende for at justeringerne kunne foretages. Herunder vil programmets for-
melle krav og administrative begrænsninger blive belyst.

4.1. Formelle administration

Formelt blev ansvaret for Interreg-programmet uddelegeret til tre niveauer.

På det overordnede plan havde EU-kommissionen ansvaret for Interreg-programmet.

Nationalt havde Erhvervsfremme Styrelsen den endelige kompetence til at afgive af-
slag og tilsagn om bevillinger under Regionalfonden, herunder også at udbetale og føre
kontrol med, at de enkelte projekter blev gennemført i overensstemmelse med bevillin-
gen.

Arbejdsministeriet havde på Socialfondens område overladt denne kompetence til det
lokale forretningsudvalg.

Regionalt, dvs. på amtsniveau, blev der nedsat et regionalt forretningsudvalg, som ind-
stillede projektforslagene til Erhvervsfremme Styrelsen. I forbindelse med projekter un-
der Socialfonden, der administreres af Arbejdsministeriet, havde forretningsudvalget
den fulde bevillingskompetence.

Det regionale forretningsudvalg var sammensat på følgende måde:

Formand: Bornholms amtsborgmester
Formanden for kommuneforeningen på Bornholm
Erhvervsrådets formand
En repræsentant fra arbejdstagerne på Bornholm
En repræsentant fra uddannelsesinstitutionerne på Bornholm
En repræsentant fra Erhvervsfremme Styrelsen
En repræsentant fra Arbejdsministeriet
En repræsentant fra EU-kommissionen
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Forretningsudvalget var, som det fremgår, lokalt domineret, reelt var den lokale indfly-
delse større end mandatfordelingen viser, da repræsentanten fra EU-kommissionen kun
deltog i to møder i løbet af programperioden. Sammensætningen af forretningsudval-
get, med repræsentanter som må forudsættes at have stort lokalt kendskab betyder, at
forretningsudvalget har en stor lokal indsigt og dermed en god baggrund for at vurdere
de enkelte projekter i et regionalt perspektiv.

Sekretariatsfunktionen blev varetaget af Bornholms Amts EU-sekretariat.

Som koordinerende instans blev der nedsat en national styringskomité sammensat af
repræsentanter fra EU, nationale og regionale myndigheder. Styringskomitéen var be-
myndiget til at godkende justeringer af det oprindelige program. Komitéen var identisk
med styringskomiteen for Mål 5b programmet minus repræsentanter fra Landbrugsmi-
nisteriet.

4.2. Den faktiske gennemførelse

I praksis stod sekretariatet for kontakten til ansøgere samt potentielle ansøgere til pro-
grammet. I forbindelse med programmets iværksættelse blev der ikke udformet en op-
lysningskampagne tilpasset udvalgte målgruppers forudsætninger for at deltage i pro-
grammet. Kendskabet til programmet blev derimod formidlet bredt gennem de lokale
medier, TV2 Bornholm, DR’s regionale station, samt aviserne. Derudover blev Er-
hvervsrådets nyhedsbrev, der udsendes til samtlige erhvervsdrivende, benyttet, og der
blev afholdt en konference, hvor interesserede erhvervsdrivende blev orienteret om In-
terreg-programmets muligheder.

Virksomheder og andre, som overvejede at søge Interreg-midler, kunne kontakte am-
tets EU-sekretariat, som foretog en indledende vurdering af, om ansøgerens projekt
faldt inden for Interreg-programmets rammer, eller projektet evt. kunne opnå støtte fra
andre programmer.

I tilfælde af at projekterne havde en chance for at opnå støtte fra Interreg, var sekreta-
riatet behjælpelig med orientering om ansøgningsprocedure mv. De indkomne ansøg-
ninger blev behandlet af sekretariatet og forelagt forretningsudvalget. I tilfælde af at
man i sekretariatet anså, at der kunne være tvivl om, at en ansøgning kunne godkendes
som et Interreg-projekt, clearede sekretariatet med Erhvervsfremme Styrelsen før
fremlæggelse i forretningsudvalget. Derved blev det undgået, at forretningsudvalget
kom i situationer, hvor man lokalt gik ind for et projekt, men som i sidste ende blev
afvist af de nationale myndigheder.
Fra amtets side fremhæves det, at Interreg-programmet har vist, at man regionalt har
været meget ansvarlig i sin stillingtagen til de enkelte ansøgninger. I den forbindelse
nævnes, at forretningsudvalget afviste en ansøgning på 1 mio. kr. fra en lokal entrepre-
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nør vedrørende et stort byggeprojekt i SNG.  Projektet blev afvist, fordi finansieringen
af projektet ikke var sandsynliggjort. I alt foreligger der 11 ansøgninger, der er blevet
afvist af forretningsudvalget. Afslagene er givet med forskellige begrundelser, varie-
rende fra afslag pga. manglende egenfinansiering, til afslag begrundet med at ansøge-
ren ikke tilhører programmets målgruppe, som er små og mellemstore virksomheder,
defineret som virksomheder med op til 250 ansatte.

Det lille antal afslag kan ses som et udtryk for, at mange ansøgninger er blevet afvist
eller henvist til andre programmer, før ansøgningen blev forelagt forretningsudvalget.
Amtet oplyser, at specielt ansøgninger til foranstaltningstyperne “Investeringsstøtte”
og  “Infrastruktur” er blevet henvist til Mål 5b programmet. Bornholm var, da Inter-
reg-programmet blev udformet, formelt omfattet Mål 5b. Imidlertid var programmet
endnu ikke iværksat, og beløbsrammen var ikke kendt. Mål 5b programmet blev ope-
rationelt i foråret 1991. Interreg-programmet iværksættes ved årsskiftet 91/92. Kort
efter viste det sig, at der var problemer med at tildele støtte til projekter under foran-
staltningstyperne “Investeringsstøtte” og “Infrastruktur”. Det var vanskeligt at definere
projekter, som klart var målrettet de nye markeder omkring Østersøen. Projekter under
Mål 5b var ikke underlagt begrænsninger i form af markedsorientering, derfor blev an-
søgninger uden klar markedsmålretning henvist hertil. Amtet oplyser samtidigt, at der
generelt ikke var mange ansøgninger til de to foranstaltningstyper, og at der var rige-
ligt af ansøgere under foranstaltningstypen “Baltisk Hus”. Derfor indstillede man lo-
kalt at flytte midler fra “Investeringsstøtte” og “Infrastruktur” til foranstaltningstypen
“Baltisk Hus”. Den nationale styringskomité godkendte justeringen, og ca. et år inde i
program-forløbet flyttes midlerne. Denne koordinering mellem Mål 5b programmet og
Interreg-programmet kunne varetages på baggrund af den store lokale indflydelse, da
både amtets EU-sekretariat og forretningsudvalget havde et overblik over initiativer,
der var iværksat under begge EU-programmer.
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Tabel 4.1 Oprindelig og faktisk fordeling af Interregstøtten

Foranstaltningstyper Oprindelig for-
deling

Faktisk forde-
ling*

Forskel Antal bevillin-
ger

1.000 kr.

Baltisk Hus drift og etablering 3.700 3.750 50 3

Pojekter under Baltisk Hus 2.700 6.907 4.207 48

Investeringsstøtte 4.000 1.404 (2.596) 6

Infrastruktur 3.400 1.266 (2.134) 6

Erhvervsuddannelse 1.600 1.667 67 7

Administration af Interreg 600 600 0 1

I alt 16.000 15.594 (406) 71

procent

Baltisk Hus drift og etablering 23 24 4

Projekter under Baltisk Hus 17 44 68

Investeringsstøtte 25 9 8

Infrastruktur 21 9 8

Erhvervsuddannelse 10 11 10

Administration af Interreg 4 4 1

I alt 100 100 100

*  Den faktiske fordeling er udregnet på baggrund af bevilgede beløb til projekter.

Som det fremgår af tabellen, blev foranstaltningstyperne Investeringsstøtte og Infra-
struktur mere end halveret, og foranstaltningtypen Baltisk Hus blev tilført godt 4 mio.
kr.

Foranstaltningstypen Baltisk Hus rummede, som det fremgår af kapitel 3, dels etable-
ring og drift af Baltisk Hus, dels støtte til ikke nærmere definerede projekter, som virk-
somhederne kan iværksætte i forbindelse med forundersøgelser, markedsføringer mv.
Drift og etablering af Baltisk Hus opnåede et tilskud fra Interreg-programmet på ca.
3,7 mio. kr. Fratrækkes dette beløb den oprindelige tildeling til foranstaltningstypen
Baltisk Hus på 6,4 mio. kr., viser det sig, at uden justeringer af Interreg-programmet,
havde der været ca. 2,7 mio. kr. til projekter under foranstaltningstypen Baltisk Hus.
Dette beløb blev med justeringen hævet til ca. 7 mio. kr. Justeringen må ses på bag-
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grund af den manglende erfaring med øst/vest-samarbejde. Programmet forudsætter, at
samarbejdet hurtigt kunne medføre konkrete aktiviteter, der ville medføre et behov for
investeringer. Programforløbet viste imidlertid, at det er en tidskrævende proces at
etablere egentlige økonomiske øst/vest-relationer. Det må tilføjes, at virksomhederne,
samtidig med at de modtog støtte, selv skulle tilvejebringe 70% af den samlede investe-
ring. Opnåede virksomheden støtte, skulle investeringen være målrettet østmarkedet.
Denne binding kan, set fra et virksomhedssynspunkt, være vanskelig at efterkomme. I
tilfælde af at østmarkedet ikke kan aftage/levere til en produktion, må virksomhederne
ønske at være frit stillet i forhold til at bruge produktionsapparatet i forbindelse med
andre markeder.

I forhold til foranstaltningstypen erhvervsuddannelser blev det i programmet forventet,
at private virksomheder kunne gøre brug af foranstaltningstypen i forbindelse med om-
skoling af medarbejdere. I praksis var der ingen private virksomheder, der gjorde brug
af foranstaltningstypen. Ressourcerne blev fortrinsvis anvendt af offentlige og halvof-
fentlige institutioner. Baggrunden er, at projekter under foranstaltningstypen skulle
medfinansieres af nationale midler, hvilket i praksis udelukkede private ansøgere.

Det fremgår af tabel 4.1, at der i alt er givet 71 bevillinger. I flere tilfælde er bevillin-
gerne givet til samme bevillingshaver. Under Interreg, som i andre programmer, har
det ikke været muligt at give flere bevillinger til samme projekt. Når enkelte bevil-
lingshavere alligevel har opnået flere bevillinger skyldes dette, at projekterne har kun-
net deles i delprojekter. Typisk har dette været tilfældet i forbindelse med Baltisk Hus
og Baltisk Medie Center. Andre bevillingshavere har opnået støtte til flere af hinanden
uafhængige projekter. I alt er der således givet bevillinger til 40 bevillingshavere.

4.3. Sammenfatning

Den lokale indflydelse på Interreg-programmets afvikling har været stor og betydet, at
ansøgninger til Intereg-programmet er blevet vurderet på baggrund af et grundigt lo-
kalt kendskab. Dermed har det været muligt at koordinere den samlede regionale EU-
indsats.

Der er sket væsentlige forskydninger mellem de enkelte programpunkter i forhold til
det oprindelige Interreg-program. Det viste sig, at der var stor søgning til projekter un-
der foranstaltningstypen Baltisk Hus, samtidig var det svært at bruge de afsatte midler
til investeringer i virksomheder og infrastruktur. På den ene side kan det forklares ud
fra, at det i programperioden viste sig, at der kunne opnås støtte til en række projekter
fra Mål 5b programmet. En supplerende forklaring kan være, at de økonomiske kon-
takter ikke har været udviklet i en sådan grad, at virksomhederne har haft mulighed for
at søge støtte til konkrete investeringer. Samtidig er kravet om, at støtte til investerin-
ger skal gives til projekter, der er målrettet østersølande en hæmmende faktor, da det
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er svært at afgøre, om investeringerne i sidste ende bliver brugt i henhold til formålet.
En vurdering af ovenstående problemstillinger kræver en nærmere gennemgang af de
opnåede resultater sammenholdt med bevillingsgrundlaget. I de følgende kapitler vil de
enkelte projekter blive gennemgået.
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5. Virksomhedernes resultater

Som nævnt kan det være svært at kvantificere resultaterne af Interreg-programmet. Det
skyldes dels, at bevillingerne i mange tilfælde er givet til indledende kontakter, mar-
kedsundersøgelser mv., dels at effekter målt i antal ansatte mv. kan have mange årsa-
ger. I evalueringssammenhæng kan det derfor ofte blot konstateres, om projektet er
gennemført. Som beskrevet i indledningen er synsvinklen for denne evaluering brede-
re. Derfor er bevillingshaverne blevet spurgt om data, som ligger udover den snævre
målsætning for det enkelte projekt. Disse data vil primært blive behandlet i slutningen
af dette kapitel. Indledningsvis vil projekterne blive præsenteret skematisk, hvor de en-
kelte projekters resultater ses i snæver sammenhæng med formålet med bevillingen.
Dermed skabes et overblik over projekttyper og de umiddelbare resultater. Enkelte af
projekterne vil blive beskrevet mere fyldestgørende, som eksempler på projektforløb.
De udvalgte projekter skal dels illustrere problemer, der er forbundet med etablering af
økonomiske bånd på markeder, som er præget af ustabilitet og begrænset erfaring med
markedsøkonomi, dels illustrere at Interreg-programmet har afledte virkninger, som
ligger udover de konkrete bevillingers målsætninger. Det skal dog understreges, at de
udvalgte cases ikke kan betragtes som værende repræsentative. Det indsamlede materi-
ale er for småt og uensartet til, at en sådan repræsentativitet kan opnås.

I den skematiske præsentation af resultaterne er bevillinger blevet struktureret i forhold
til projekttyper på bevillingstidspunktet:

• Forprojekter: Indledende møder, rejser, markedsundersøgelser mv.

• Markedsføringer af produkter og ydelser.

• Konkrete investeringer i produktionsanlæg og infrastruktur.

Struktureringen er sket på baggrund af projekternes indhold og de forventninger, man
kan have til resultaterne til de forskellige projekttyper. F.eks. må forventningerne til
resultatet af en investering i produktionsanlæg være andre end forventningerne til en
forundersøgelse.

Alle projekter under overskriften forprojekter og markedsføring har opnået bevilling
under foranstaltningstypen Baltisk Hus. Dette betyder dog ikke, at Baltisk Hus nød-
vendigvis har været involveret i bevillingstilsagn eller projektgennemførelsen i øvrigt.
Projekter under overskriften konkrete investeringer har primært opnået bevillinger un-
der foranstaltningstyperne investeringsstøtte og investering i infrastruktur.
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5.1. Forprojekter

Tabel 5.1 Forprojekter

Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Martech
90.000

Salgsmateriale lystbåde,
Letland.

Produktbeskrivelser kontrakter
mv. er udformet. Projektet stran-
dede imidlertid på manglende
finansiering fra østpartnerne.
Projektet uddybes senere.

Nexø Skibs og Bådebyggeri &
Martech
128.562

Forprojekt fiskeflåde, Letland. Markedsføring er udført, og kon-
trakter om levering af 8 både er
indgået. Projektet er dog indtil
videre strandet pga. manglende
finansiering fra østpartnerne.
Projektet uddybes senere.

Steenberg ApS.
33.800

Registreringssystem, Tallin, Estland. Projektet skal skabe grundlaget
for projektering og fysisk gen-
nemførelse af renovering af ældre
træudlejningsejendomme i Est-
land. Projektet er gennemført, og
der er lavet en bornholmsk pakke
indeholdende rådgivning, fysiske
arbejder mv. Finansiering afhæn-
ger af en bevilling fra EU-
programmet Cross Border.

Steenberg ApS.
64.227

Handlingsplan affaldsbehandling,
Slupsk, Polen.

Rammeaftalen er indgået og der
arbejdes videre på projektet.
Projektet uddybes senere.

Steenberg ApS.
28.578

Ophold for teknikere i forbindelse
med affaldsbehandling, Smolensk,
Rusland og Slupsk, Polen.

Teknikerne har gennemført op-
holdene, hvor de har lært at
håndtere simple affaldsregistre-
ringssystemer. Teknikerne fra
Smolensk har efterfølgende ud-
arbejdet en grundig registrering,
som med dansk bistand kan danne
udgangspunkt for en handlings-
plan.
Projektet uddybes senere.
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Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Bioraf Danmark
475.000 *

Handlingsplan systemeksport, Polen. Langvarige undersøgelser og for-
handlinger i Polen har resulteret i,
at der nu ligger et konkret projekt.
Gennemførelsen afhænger af, at
polakkerne tilvejebringer den
nødvendige kapital.

Baltic Trading House
270.000 *

Etablering og markedsundersøgelser
i forbindelse med handelshus for el
og vvs artikler.

Projektet endnu ikke gennemført
pga. dødsfald. Der arbejdes vide-
re.

Cleanwater Foundation
239.575

Produktudvikling af mobilt rens-
ningsanlæg til Østeuropa.

Produktudviklingen er ikke af-
sluttet. Bevillingshaveren oplyser,
at der arbejdes videre på projek-
tet.

Cleanwater Foundation
346.500 *

Markedsføring mobilt rensningsan-
læg.

Markedsføringen er indtil videre
udsat, da produktet endnu ikke er
udviklet.

Ship Windows
107.500

Markedsundersøgelse aluminiums
skibsvinduer, Polen og Tyskland.

Markedsundersøgelsen er gen-
nemført. Konklusionen er, at der
er afsætningsmuligheder for pro-
duktet, som kan konkurrere på
pris og kvalitet. Arbejder i øje-
blikket på det svenske marked.

Turistbutik
102.978

Markedsundersøgelse i forbindelse
med etablering af turistbutik på
Rügen i Tyskland.

Markedsundersøgelsen er gen-
nemført. Konklusionen er, at tu-
rismen på Rügen ikke er udviklet
i en sådan grad, at en etablering er
rentabel. Samtidig er priserne på
ejendomsmarkedet for høje.

Nexø Revision
47.000

Forundersøgelse i forbindelse med
etablering af rådgivningskontor i
Letland.

Undersøgelserne er gennemført,
og der er skabt kontakter med
embedsmænd og en enkelt mini-
ster. Korrespondancen er imid-
lertid ophørt. Planerne er ikke
opgivet, og virksomheden føler
sig på baggrund af undersøgelsen
bedre rustet i forbindelse med en
evt. etablering.
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Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Blå Streg ApS
47.250

Markedsanalyse i forbindelse med,
dels lokalplanlægning, dels bygge-
projekter, erhvervsbyggeri, havne-
anlæg mv. på øerne Hiimaa og Saa-
remaa i Estland.

Der blev opnået aftale om at gen-
nemføre to projekter. 1. Havne-
planlægning i byen Kärdla, finan-
sieret under Cross Border. Pro-
jektet er imidlertid udsat.
2. Opførelse af et ældrecenter i
samarbejde med bornholmske
institutioner og virksomheder.
Bevillingshaveren påregner at
projektet gennemføres.

Jens Møller Gudhjem
60.050

Forprojekt opførelse af boliger i
Slupsk Polen.

Forprojektet er gennemført. Det
er dog endnu uafklaret, om der er
økonomi i projektet.

* Det bevilgede beløb da den endelige støtte endnu ikke er udbetalt.28

Som en naturlig konsekvens af at ovenstående projekter er af indledende karakter, har
mange projekter endnu ikke udviklet sig til egentlige økonomiske aktiviteter.

I 3 tilfælde giver bevillingshaverne udtryk for, at projekterne indtil videre er indstillet.
Dette gælder Martech, Turistbutikken og Nexø Revision29. I forbindelse med disse be-
villinger oplyser bevillingshaverne, at de er blevet bedre rustet i forhold til nye tiltag på
de respektive markeder.

Cases:

Nexø Skibs og Bådebyggeri og Martech har fået bevillinger til to projekter, som er
gode eksempler på problemer, der kan opstå, når det forsøges at skabe nye økonomiske
relationer. De to bevillinger har opgivet Mogens Motzfeldt som kontaktperson. Han er
i forbindelse med undersøgelsen blevet interviewet.

Motzfeldt er den eneste skibsingeniør på Bornholm og indehaver af virksomheden
Martech, der foruden Motzfeldt beskæftiger en ingeniør og en teknisk assistent. Virk-
somheden udfører projektering, rådgivning og dokumentation i forbindelse med
værftsindustrien. Nexø Værft står alene for ca. 45% af omsætningen.

I kraft af at Martech er den eneste virksomhed på Bornholm af sin art, kommer kon-
kurrencen hovedsageligt fra det øvrige Danmark. I denne konkurrence er Martechs
                                                       
28 Det har ikke været muligt at få oversigter, der viser, hvilke projekter der vil blive afsluttet, og hvilke der er

opgivet under Interreg.
29 Nexø Revision har ikke udfyldt et spørgeskema. I stedet har virksomheden fremsendt en projektevaluering.

Det er oplysninger fra denne, der ligger til grund for oplysningerne i tabellen.
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fortrin lokaliseringen på Bornholm og prisen på ydelserne, der er markant lavere end
tilsvarende ydelser fra konkurrerende danske virksomheder. Motzfelt oplever ikke, at
konkurrencen bliver hårdere, men afsætningen er ramt af den generelle markante ned-
gang i fiskerierhvervet.

Motzfelts øst-erfaringer startede i 1990. På dette tidspunkt var han ansat i Baltich Mari-
ne Technics etableret af 12 skibsorienterede virksomheder i Nexø, der var gået sam-
men om at opbygge et maritimt virksomhedsnetværk centreret omkring Nexø Havn.
Netværket skulle kunne påtage sig større opgaver, end virksomhederne hver for sig
kunne udføre. Markedet for netværket skulle være landene omkring Østersøen. I kraft
af denne stilling deltog Mogens Motzfeldt i et symposium i Letland for 50 lettiske er-
hvervsfolk med tilknytning til fiskerierhvervet. Symposiet bevirker, at Motzfelt får
kontakter i Letland. Senere ansætter Motzfeldt en fast kontakt, som han senere opretter
et joint-venture sammen med. Joint-venturet har oprettet to kontorer med konference-
faciliteter i Letland. Bornholmske virksomheder kan bruge disse faciliteter, hvis de
indskyder 750 kr. og betaler en månedlig afgift på 150 kr. 54 virksomheder har fået
tilbuddet, hvoraf 6 har taget imod. Nexø Skibs og Bådebyggeri og Trio Nexø, der for-
søger at afsætte procesanlæg til den lettiske fiskeriforarbejdningsindusti, har indtil vi-
dere gjort brug af faciliteterne i forbindelse med forhandlinger mv.

Aktiviteterne i de baltiske lande betyder, at Martech, fra at være 100% afhængig af det
bornholmske marked, nu også er etableret på markedet omkring Østersøen.

I forhold til Interreg-programmet har Martech været involveret i tre bevillinger:

• Salgsmateriale lystbåde Letland Bevilget og udbetalt     90.000 kr.
• Fornyelse af den lettiske fiskerflåde Bevilget og udbetalt 128.562 kr.
• Markedsføring af autocad i Letland Bevilget 74.860 kr., udbetalt    37.430 kr.

Sidstnævnte bevilling fremgår af skema 5.2.

Færdigbygning af lettiske lystfartøjer

Via kontoret i Letland kom Motzfelt i kontakt med en lette, som ville udleje lystfartøjer
til turister. Bådene skulle dog bygges først. Skroget skulle bygges i Letland, hvorimod
montagen skulle foretages på Bornholm, da letterne på dette område ikke kunne leve
op til vestlig standard. Derfor henvendte virksomheden sig til Martechs kontor i Let-
land, og forhandlingerne kom i gang. Fra starten opfattede Martech projektet seriøst.
Dels virkede det som om, at finansieringen var i orden via en bankgaranti, dels var det
første skibsskrog bygget.
Forventningerne til projektets langsigtede effekter på Bornholm var store. Kom man i
gang, var planen, at der i alt skulle bygges tre både om året, med start i 1993. Derved
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ville der være skabt beskæftigelse for 5 bådebyggere, 3 maskinfolk, 3 elektrikere, 1 ar-
bejdsleder og 1 ingeniør. Virksomhederne, der skulle medvirke, var Nexø Skibs og Bå-
debyggeri A/S, E.M. Marine Diesel, Nexø Beddinger ApS, Bornholms Skibsradio, K.
Nyborg Hansen ApS og endelig Martech.

Martech fik, via Interreg, støtte til at udfærdige produktbeskrivelser og til rejse i for-
bindelse med kontraktudformning. Projektet strandede imidlertid på manglende finan-
siering og bankgarantier i Letland.

Fornyelse af den lettiske fiskerflåde

Dette projekt startede på initiativ af Mogens Motzfeldt, der under sine besøg i Letland
blev bekendt med, at den lettiske fiskerflåde var nedslidt og ineffektiv. Samtidig havde
han gode kontakter i det lettiske Fiskeriministerium. Motzfeldt udarbejdede på denne
baggrund, en samarbejdsaftale med det lettiske Fiskeriministerium, Fiskeriarbejderfor-
eningen og Baltic Marine Technics (Mogens Motzfeldt). Hensigten med samarbejdet
var at bygge nye fiskerbåde til det lettiske marked i snævert samarbejde med Baltic
Marine Technics.

Baltic Marine Technics blev imidlertid opløst, derfor blev det Nexø Skibs og Bådebyg-
geri, der sammen med IØ-fonden og det lettiske Fiskeriministerium indgik i et joint-
venture med henblik på bygning af fiskefartøjer i første omgang til det lettiske marked.

Planen var at skrogene skulle bygges i Letland under dansk vejledning, og skibene her-
efter skulle færdigbygges på Bornholm. I planerne indgik det også, at letterne på sigt
skulle overtage hele processen. Derfor skulle der sideløbende med produktionen foregå
en oplæring af lettiske skibsarbejdere på alle niveauer. Til denne del af projektet er der
givet en bevilling fra Baltisk Uddannelsesø.

I maj 93 indgik Lada Partners en mundtlig aftale om kontraktskrivelse for 5 både.
Samtidig så det ud til, at der kunne skaffes finansiering til projektet via en statslig in-
vesteringsbank i Riga. Midlerne i denne bank kom fra EU-fonde og var reserveret til
projekter med international deltagelse.

Bevillingshaverne mente på denne baggrund, at der skulle handles hurtigt. Man fryg-
tede, at polske værfter, der var absolut konkurrencedygtige på prisen, skulle hjemtage
ordrene.
Fiskefartøjet Maiken, der var den prototype, som fiskebådene skulle bygges over, skulle
derfor til Letland på demonstrationssejllads. På baggrund af denne meget håndfaste
markedsføring, påregnede bevillingshaverne, at ordrerne nemmere kom i hus.
Interreg-programmet blev søgt for at ændre det oprindelige tilsagn til finansiering af
denne markedsføring. Bevillingen kom og Maiken gennemførte sejladsen, som blev en



45

stor succes. Bl.a. gennemføres en konkurrence mellem et lettisk fiskefartøj og Maiken.
På 10 minutter fisker Maiken 18 kasser brisling. Til sammenligning fisker det lettiske
fartøj 4 kasser på 2 timer.

I alt blev 8 kontrakter indgået. Kontrakterne var dog betinget af, at man kunne finde en
finansiering. Projektet stoppede i første omgang her.

Ved hjælp af Erhvervsrådet blev der åbnet døre i bl.a. Udenrigsministeriet, og projektet
kom i gang igen. Der blev udarbejdet et budget for hver enkelt båd, der blev baseret på
EU-finansiering via leasing. Bankgarantien var endnu ikke i orden. Denne blev skaffet
via Eksport Garanti Rådet, der dog krævede en lettisk bankgaranti. Denne garanti ville
Banka Baltica, der er Letlands største pengeinstitut, give. Banken er imidlertid black-
listet i Danmark. Her står sagen i dag.

Casen illustrerer, at mange forudsætninger skal være i orden, for at et forholdsvis tæt
økonomisk samarbejde kan etableres. I dette eksempel var der etableret gode kontakter.
Bevillingshaveren har tilsyneladende et godt markeds- og produktkendskab, markeds-
føringen er målrettet og endelig er produktet tilsyneladende meget konkurrencedygtigt
på markedet.

Steenberg ApS er en rådgivende ingeniørvirksomhed med 11 ansatte. Virksomheden
arbejder primært med bygge/anlæg og affaldsbehandling på Bornholm. I denne forbin-
delse har Steenberg været rådgivende ingeniør for Bofa I/S, som varetager Bornholms
affaldsbehandling. Via dette engagement har Steenberg opbygget et know-how, som i
høj grad danner udgangspunkt for mange af Steenbergs senere aktiviteter på østmarke-
det. Aktiviteteter, som i dag står for ca. 20% af virksomhedens omsætning.

Steenberg har under Interreg fået tre bevillinger:

• Registreringssystem i forbindelse med
 bybevaring Bevilget og udbetalt 33.800 kr.
• Ophold for teknikere i forbindelse med
 affaldsbehandling Bevilget og udbetalt 28.578 kr.
• Handlingsplan Slupsk, Polen Bevilget og udbetalt 64.227 kr.

De to sidstnævnte bevillinger vil blive gennemgået.
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Baggrund

Steenbergs første erfaringer med østmarkedet ligger helt tilbage til 1985, hvor Steen-
berg gav tilbud på projektering af et sømandshjem i Polen. Projektet blev aldrig gen-
nemført, men førte til, at Slupsk blev Bornholms venskabsamt i Polen, da Steenberg
kom i kontakt med den daværende amtsborgmester i Slupsk. Herefter har Steenberg
ikke mange aktiviteter i Østeuropa før 1992, i forbindelse med flere forskellige projek-
ter, hvor Steenberg drager nytte af de tidligere erfaringer. I forhold til Steenbergs enga-
gement indenfor affaldsbehandling har følgende aktiviteter betydning:

• Bofa har under Interreg fået bevilget midler til udarbejdelse af program til et ud-
dannelsesforløb for østeuropæiske regionale beslutningstagere og teknikere under
Baltisk Uddannelsesø. Kurserne er gennemført i 1993 og 1994. Kurserne var af
indledende karakter.

• Steenberg havde på baggrund af en bevilling fra Miljøstyrelsen i samarbejde med
Rambøll Hanneman og Højlund A/S udarbejdet en affaldsplan for Kaliningrad. Hos
Steenberg mener man, at de lokale teknikere burde have været inddraget mere ak-
tivt i udarbejdelsen af planen. Det ville i højere grad tilskynde, at planen blev an-
vendt i den fremtidige lokale planlægning.

• I efteråret 1992 afholdte Steenberg ApS og Bofa I/S et affaldsseminar, delvis finan-
sieret af Miljøstyrelsen, i den russiske by Smolensk. På seminaret deltog 250 perso-
ner fra SNG og randstater. På baggrund af seminaret udarbejdede Steenberg et
overordnet projektforslag for affaldsbehandling i Smolensk.

Med udgangspunkt i Steenbergs kontakter i Smolensk og Slupsk i Polen, samt erfarin-
gerne fra Kaliningrad, udarbejdede Steenberg et nyt kursuskoncept, som kunne følge
op på de indledende kontakter og kurser. Idéen er, at teknikere fra henholdsvis Smo-
lensk og Slupsk, via et kortvarigt ophold på Bornholm, dels skal introduceres til det
danske koncept indenfor affaldsbehandling, dels udstyres med værktøjer, der gør dem i
stand til hjemme at foretage en affaldsregistrering. Registreringen skal danne ud-
gangspunkt for en egentlig affaldsplan, som gennemføres med bistand af danske tekni-
kere. Steenbergs kommercielle målsætninger med projektet er dels at udarbejde et råd-
givningskoncept, der kan sælges andre steder i Østeuropa, dels at sælge rådgivning i
tilfælde af at egentlige fysiske anlæg bliver etableret, herunder formidling af danske
komponenter.

De indledende teknikerophold er gennemført med deltagelse af 6-8 teknikere fra hen-
holdsvis Slupsk og Smolensk. Udarbejdelsen af programmet for de indledende ophold
blev delvis finansieret af Interreg-midler og opholdet finansieret via Baltisk Uddannel-
sesø. Efterfølgende har teknikerne fra Smolensk gennemført en meget detaljeret regi-
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strering hjemme. Dermed er der skabt et godt udgangspunkt for et konkret projekt, som
muligvis kan finansieres med EU-midler. Teknikerne fra Slupsk har været knapt så en-
gagerede efter hjemkomsten. Men der er udarbejdet en Cross Border- ansøgning for det
videre mere konkrete forløb. 1. del af ansøgningen er indstillet til bevilling såvel i
Warzawa som Brussel, og der forventes en bevilling medio 1995.

Engagementet i Smolensk by har medført, at der er søgt penge til et affaldsseminar for
hele Smolensk regionen med henblik på at bruge konceptet i hele regionen. Derudover
har kontakten til Smolensk-området medført, at Steenberg er engageret i følgende pro-
jekter:

• Opførelse af et biogasanlæg på en svinefarm.

• Formidling af procesudstyr til et svineslagteri. Maskinerne kan leveres af en
producent i Randers.

• Opførelse af spildevandsrensningsanlæg på samme svineslagteri.

Til opfølgning af ovenstående projekter har Steenberg indgået et samarbejde med dan-
ske virksomheder samt en lokal lettisk kontakt, som Steenberg ugentlig er i kontakt
med. Derved kan Steenberg følge op og trykke på de “lokale knapper”.

I Slupsk i Polen har Steenberg gennem 8 måneder haft eget kontor bemandet med en
dansk medarbejder, der har bosat sig fast. Den danske medarbejder er beskæftiget med
at udbygge netværket, servicere danske virksomheder, der søger kontakter i Polen,
samt at lære polsk.

Steenberg ApS har, sideløbende med sine aktiviteter omkring kurser og registrering af
affald i Smolensk og Slupsk, været beskæftiget med konkretisering af samarbejdsafta-
len mellem byen Slupsk og Baltisk Hus/Erhvervsrådet. Til dette arbejde er der givet
støtte fra Interreg-programmet. Hensigten med samarbejdsaftalen er, at der iværksættes
tre miljø-projekter samt bolig og hotelbyggeri i Slupsk.

Baltisk Hus/Erhvervsrådet har udført de indledende forhandlinger op til samarbejdsaf-
talen assisteret af bl.a. Steenberg ApS og Bofa. Herefter har Steenberg ApS, i samar-
bejde med de lokale myndigheder, stået som ansvarshavende for projekterne. Indtil vi-
dere er fundamentet til en bolig støbt, derudover har projekterne ikke endnu medført
byggeaktiviteter. Der er dog mulighed for, at der på sigt skal opføres et antal rækkehu-
se. Problemet er her, som ved andre projekter, at det tager tid at få detaljerne på plads.
Entreprenørvirksomheden Jens Møller har i forbindelse med boligprojektet modtaget
midler fra Interreg-programmet til afklaring af de kommercielle muligheder jvf. tabel
5.1.
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Steenberg ApS og Martech er som sagt ikke repræsentative bevillingshavere. De to ca-
ses illustrerer imidlertid, at der blandt de små virksomheder, allerede før Interreg-pro-
grammet iværksættes, er ressourcer, kompetencer og østnetværk. I samspil med bl.a.
projekt Baltisk Uddannelsesø , Interreg og egne drivkræfter udvikles og styrkes disse
ressourcer. Steenberg har eksempelvis formået på baggrund af et stort erfaringsgrund-
lag at produktudvikle sit rådgivningskoncept indenfor affaldsbehandling i retning af
behovene i Østeuropa.

Martech og Steenberg er samtidig eksempler på, at private netværk er af stor betydning
i forbindelse med et engagement på nye markeder. De to virksomheder har begge for-
mået, via etableringer af kontorer, at åbne deres netværk for andre bornholmske og
danske virksomheder i øvrigt.

5.2. Markedsføring

Tabel 5.2 Markedsføring

Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Microcenteret Bornholm og Martech
71.862

Markedsføring af computer-
programet Autocad i Letland.

Markedsføringen blev gennemført,
og der blev solgt omkring 20
computere, men næsten ingen pro-
grammer. Den manglende afsæt-
ning af programmer skyldes, at
Auto Dish, som er autorisert
Autocad-forhandler, sideløbende
har markedsført Autocad på det
lettiske marked til en pris langt
under Microcenterets indkøbspris.

Norfo K/S
38.300 *

Markedsføring af procesanlæg til
fiskeindustri i Polen.

Markedsføringen er gennemført.
Der er opnået nye kontakter og
virksomheden har etableret en til-
fredsstillende markedsandel30.

Den Bornholmske Spritfabrik A/S
225.000

Markedsundersøgelser og testmar-
kedsføring af akvavit i det nordøstli-
ge Tyskland

Virksomheden er på an-
søgningstidspunktet endnu ikke
etableret. Markeds-
undersøgelserne/markedsføringen
i Tyskland er gennemført, og virk-
somheden har iværksat pro-
duktionen af akvavit, som bl.a.
afsættes på det tyske marked.

                                                       
30 Norfo K/S er siden gået konkurs.
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Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Trio Nexø
56.700

Markedsføring af frituresteger i Po-
len.

Markedsføringen er gennemført.
Det forventede salg er ikke opnået.
Der er opnået gode kontakter, og
virksomheden sælger brugt mate-
riel i de baltiske lande og Polen.

Boholm Maskinfabrik
100.000

Markedsføring af kabeltromlevogne. Ingen besvarelse af spør-
geskemaet.

L.I.C.
120.000

Udformning af en markeds-
føringsmanual i forbindelse med
eksport af iværksætteruddannelse.

L.I.C. er gået konkurs.

Destination Bornholm
Max. 300.000

Markedsføring af Bornholm som
turistmål i Baltikum.

Bevillingen afhænger af om der
ved Interregs afslutning findes
ubenyttede midler under pro-
grammet.

Granhøj Landbrugsmaskiner ApS
25.975

Markedsføring af landbrugsmaskiner
i Letland.

Markedsføringen er gennemført
via deltagelse i udstillinger. Virk-
somheden har opnået et kendskab
til markedet og vil også i fremti-
den forsøge en markedsføring i
området.

De Forenede Ganitbrud
113.834

Markedsføring af forarbejdet granit i
Østtyskland.

Etableret kundekreds på baggrund
af personlige kontakter. Kendskab
til forretningskultur i Østtyskland.
Vil prøve markedsføring i Polen.

Hjs Stenhuggeri
35.800

Video til markedsføring af granit-
branche i Tyskland og Polen.

Spørgeskema er mangelfuldt be-
svaret.

Nexø Havn
125.000

Video til markedsføring af maritime
virksomheder på Nexø Havn og
Bornholm generelt.

Videoen er produceret. En eventu-
el effekt kan ikke måles på bag-
grund af indeværende undersøgel-
se.

Bornholms Tidende
75.000

Markedsføring af Bornholm og Skå-
ne via reklameavis i Berlin.

Avisen er udgivet, men med svag
respons. I fremtiden skal tiltag
gøres i samarbejde med turist-
branchen.
Afledt effekt. Har opdaget marke-
det udenfor Bornholm. Joint-
venture med trykkeri i Baltikum.
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Bevillingshaver/
Støttebeløb

Projekttype Resultat

Sandberg Industriovne
49.900

Markedsføring af inddustriovne i
Polen.

Virksomheden har endnu ikke fået
ordre på baggrund af markedsfø-
ringen. Der er indgået salgsaftaler
og virksomheden har opnået kon-
takter, den kan arbejde videre fra.

Snogebæk Turistfart
12.442

Etablering  af busrute, Berlin-
Bornholm.

Ruten blev etableret i en sæson.
Der var for få passagerer, bl.a. på
baggrund af lille markedsførings-
budget samt færgers skiftende
afgangstider.

Sydhavnens Bådebyggeri ApS.
78.500

Markedsundersøgelser for hotelin-
ventar og havemøbler i Østtyskland.

Markedsundersøgelserne er gen-
nemført, og der blev skabt kontakt
til et tysk hotel, der skulle have re-
noveret 80 værelser.

Sydhavnens Bådebyggeri ApS
73.750

Indretning af prøveværelse på hotel i
Østtyskland.

Prøveopstillingen er gennemført.
Virksomheden har efterfølgende
fået en ordre på total indretning af
ca. 80 værelser. Via arkitekten
udfører virksomheden i øjeblikket
andre renoveringsopgaver, plus
andre arbejder. Projektet uddy-
bes senere

* Det bevilgede beløb, da den endelige støtte endnu ikke er udbetalt

På baggrund af skemaet ser det ud til, at et flertal af virksomheder har indgået i kon-
krete aktiviteter.

• 5 bevillingshavere oplyser, at de har opnået et salg af det produkt, der er forsøgt
markedsført. Det gælder Microcenteret Bornholm, Norfo, De Forenede Granitbrud,
Den Bornholmske Spritfabrik, og Sydhavnens Bådebyggeri.

 
• 2 bevillingshavere oplyser, at de har afsat andre produkter eller indledt økonomiske

aktiviteter på markederne omkring Østersøen. Det gælder Trio Nexø og Bornholms
Tidende.

 
• 2 bevillingshavere oplyser, at de har opnået et grundlag, de kan arbejde videre fra.

Det gælder Grandhøj Landbrugsmaskiner ApS og Sandberg Industriovne.

Generelt er indtrykket, på baggrund af spørgeskemabesvarelserne, at virksomhederne
ikke har foretaget produktudvikling i forbindelse med markedsføringen på markedet
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omkring Østersøen. Sydhavnens Bådebyggeri er dog eksemplet på en virksomhed, som
både har skiftet produkt og marked.

Sydhavnens Bådebyggeri’s aktiviteter er oprindeligt tæt knyttet til den maritime in-
dustri på Nexø Havn. I dag er hovedaktiviteten fremstilling af kvalitetshavemøbler til
verdensmarkedet og hotelindretning mv. i Tyskland. Derudover har virksomheden,
under navnet Ship Windows, en produktion af aluminiumsvinduer til primært lette
hurtige færger.

Interreg-bevillingerne har været en medvirkende faktor til denne omstilling af mar-
keds- og produkt-orientering. Virksomheden oplyser derudover, at forudsætningerne
for denne nyorientering er:

• at to af virksomhedens tre ejere er uddannede møbelsnedkere
 
• at de har et kendskab til det tyske marked via erfaringer fra tiden som værft
 
• et tilfældigt bekendtskab til en tysk turist, som sidenhen er blevet hotelejer.

Bekendtskabet er årsagen til, at virksomheden blev inviteret til at deltage i en licitation
på hotellet i Tyskland og årsagen til, at Sydhavnens Bådebyggeri har ansøgt Interreg-
midler.

Engagementet i Tyskland har ifølge Sydhavnens Bådebyggeri medført, at virksomhe-
den er i gang med at indrette 80 hotelværelser, samt at de har fået en meget stor kon-
taktflade i Tyskland, som har givet afledte opgaver. Bl.a. har kendskabet til arkitekten,
som er tilknyttet hotelrenovationen, medført, at virksomheden i øjeblikket har opnået
byggeopgaver i Tyskland. Virksomheden har svært ved at følge med i forhold til de op-
nåede ordrer og har udvidet medarbejderstaben fra 2 til 7, hvoraf de to er tyskere, ansat
i Tyskland.

Set i forhold til resultaterne af støtte givet til forundersøgelser mv., er der opnået flere
umiddelbare håndfaste resultater af støtte givet til markedsføring af produkter, som i
flere tilfælde har medført en egentlig samhandel. Set i et længere perspektiv kan det
dog vise sig, at de forholdsvis dybe relationer, der i nogle tilfælde er skabt i forbindelse
med støtte givet til forundersøgelser mv., er mere perspektivrige. Her tænkes der først
og fremmest på de netværk, som er opstået på baggrund af Martechs og Steenbergs ak-
tiviteter. På bagrund af indeværende undersøgelse kan denne konklusion ikke drages,
fordi kvaliteten på besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen er meget varierende.
Derfor kan det ikke udelukkes, at virksomheder, som har udført f.eks en markedsfø-
ring, har etableret lignende netværk.
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5.3. Investeringer i produktion og infrastruktur

Tabel 5.3 Projekter der indebærer faktiske etableringer

Bevillingshaver/
støttebeløb

Projekttype Resultat

Bornholms Limtræ
200.000

Markedsføring af snedkerlimtræ i
Tyskland.

Markedsføring er gennemført.

Bornholms Limtræ
173.700

Tilskud til opførelse af pro-
duktionshal.

Produktionshallen er opført og
taget i brug.

Bornholms Limtræ
278.846

Tilskud til etablering af egentlig
produktion.

Produktionsanlægget er taget i
brug. Anlægget står for 40% af
nuværende omsætning. Produkti-
onen afsættes i Tyskland. Træ-
leverance kommer fra Letland.
Der er problemer med råvarens
kvalitet og leverancekontinuitet.
Forsøger at udvide antallet af
østeuropæiske underleverandører.

Bygge- og anlægsvirksomhed
347.250

Tilskud til produktionslinie med
henblik på eksport af byggemateria-
ler til Tyskland.

Tysk virksomhed med di-
stributionsnet i hele Tyskland
skulle stå for afsætning. Imidler-
tid går den tyske virksomhed
konkurs, samtidig er der rekla-
mationer på de første leverancer.
Produktion til Tyskland er i øje-
blikket indstillet. Bygge- og an-
lægsvirksomheden forsøger nu at
samarbejde med dansk kollega,
som har kendskab og kontakter
på det tyske marked. Den støttede
produktionslinie producerer i
øjeblikket til det danske marked.
2-3 mand er beskæftiget med pro-
duktionen.
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Bevillingshaver/
støttebeløb

Projekttype Resultat

Bygge- og anlægsvirksomhed
424.000 *

Tilskud til procesudstyr til produkti-
on af elementer til opbevaringsanlæg
med henblik på eksport til Tyskland.

Virksomheden har opstillet få
opbevaringsanlæg i Tyskland.
Prisen på anlæggene var ikke sat
højt nok, da omkostningerne ved
montering var for høje. Bl.a. var
der problemer med elforsyningen.
Projektet er blevet revurderet, og
virksomheden forventer at komme
i gang igen i løbet af et par måne-
der. Virksomheden fremhæver
reklameværdi af allerede opsatte
anlæg.

Bornholms Golfklub
230.447

Tilskud til anlæggelse af træningsfa-
ciliteter målrettet nye medlemmer
generelt og turister fra øvrige tidlige-
re kommunistiske Østersøstater.

Anlæggene er etableret. Der for-
søges i samarbejde med Born-
holmstrafikken en markedsføring
mod det tyske marked.

Nexø Golfklub
230.447

Tilskud til ude- og indendørs træ-
ningsfaciliteter, primært målrettet
turister fra Østersøregionen.

Anlæggene er etableret. Der for-
søges i samarbejde med Born-
holmstrafikken en markedsføring
mod det tyske marked.

Rønne Havn
135.000

Rønne Havn
513.128

Rønne Havn
292.078

Tilskud til video med henblik på
markedsføring af Bornholm og Røn-
ne Havn som krydstogtsmål.

Uddybning af havneindløb med hen-
blik på krydstogtsskibe.

Opførelse af servicebygning for
krydstogtsturister.

De 3 bevillinger skal ses i sam-
menhæng. Rønne Havn havde et
ønske om at forbedre krydstogts-
faciliteterne på baggrund af, at
krydstogtskibene blev stadig stør-
re og en forventning om, at antal-
let af anløbne skibe ville stige.
Projekterne skal dog også ses i
sammenhæng med et generelt
behov for øget kajplads i Rønne
Havn.

Videoen er produceret og de støt-
tede faciliteter er taget i brug.

Antallet af anløbne kryds-
togtsskibe har efter Estonias forlis
været faldende fra 53 anløb i
1993 til ca. 40 anmeldte skibe i
1995.
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Bevillingshaver/
støttebeløb

Projekttype Resultat

Producent
131.000 *

Markedsføring medicinalprodukt i
Polen.

Markedsundersøgelsen er
afrappporteret. Konklusionen er,
at virksomheden ikke ville kunne
klare at gennemføre en markeds-
føring pga. det meget høje prisni-
veau, samt andre omstændighe-
der.

Producent
130.875

Etablering af virksomhed der produ-
cerer sportsprodukter med henblik
på eksport til verdensmarkedet

Virksomheden er etableret, for-
sinkede bevillinger betød forsin-
ket produktionsstart, med en tabt
sæson som følge. Derudover har
det været vanskeligt at skaffe
kvalificeret arbejdskraft.

* Det bevilgede beløb, da den endelige støtte endnu ikke er udbetalt.

Som omtalt i kapitel 4 blev ansøgninger om støtte til projekter under foranstaltningsty-
perne “Investeringsstøtte” og “Infrastuktur” overført til Mål 5b programmet. Årsagen
var, at projekter under Mål 5b ikke nødvendigvis skulle være målrettet markedet om-
kring Østersøen. Derfor er det rimeligt at antage, at de tilbageværende projekter under
Interreg er klare i deres markedsorientering mod Østersøområdet. Dette er ikke tilfæl-
det.

Tilskuddet givet til investeringer i bygge- og anlægsfirmaet har været vanskeligt i
praksis at målrette et marked.

I forbindelse med anlæggelse af golftræningsfaciliteter må det forventes, at faciliterer-
ne først og fremmest benyttes af  turister og medlemmer i almindelighed. Kun i forbin-
delse med en stærkt forøget turiststrøm fra Østersøområdet vil det være rentabelt at
anlægge faciliteter baseret på østturisme. I denne forbindelse skal det bemærkes, at
ifølge Destination Bornholm er den væsentligste trafikforbindelse mellem Bornholm
og Polen ruten mellem Swinoujscie og Rønne. Forbindelsen har en ugentlig afgang i
sommermånederne og transporterede i 1993 i alt ca. 2.800 pasagerer, antallet er ikke
væsentlig forandret for 1994.

Golfklubberne og bygge- og anlægsvirksomheden oplyser, at de fortsat arbejder på, at
investeringerne skal bruges i forhold til de oprindelige formål.

Bevillingerne til Bornholms Limtræ er eksemplet på et projekt, hvor flere foranstalt-
ningstyper har understøttet hinanden, og investeringen bliver brugt i forhold til mål-
sætningen. I lighed med Sydhavnens Bådebyggeri har Bornholms Limtræ delvis skiftet
produkt og marked på baggrund af det Interreg-støttede projekt.
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5.4. Virksomhedernes forudsætninger

Ses der samlet på de gennemførte projekter og de udvalgte cases, er der tendenser, som
går igen.

• Mange bevillingshavere har tilsyneladende, før projekter iværksættes, en præferen-
ce til markedet, der forsøges en etablering på.

 
• En stor del af projekterne udspringer af den maritime industri.

I spørgeskemaundersøgelsen blev bevillingshaverne spurgt:

“Havde virksomheden eller ansatte erfaringer/kontakter med det
land/lande, som virksomheden har forsøgt at markedsføre sig i, før Inter-
reg-programmets gennemførelse?”

Hvis virksomhederne havde erfaringer/kontakter skulle disse beskrives.

I 10 besvarelser ud af 2031 blev der svaret bekræftende på spørgsmålet. På konkretise-
ringerne af spørgsmålet fremgår det, at kontakterne/erfaringerne er af meget forskellig
karakter. Nogle oplyser, at de har familiære forbindelser, andre at de har kendskab
gennem ydelser leveret til skippere fra Baltikum, hvor andre igen gennem længere tid
har opereret direkte på de respektive markeder.

Som det fremgår af den skematiske gennemgang af bevillingerne, er det meget forskel-
ligt, i hvilket omfang projekterne har medført konkrete aktiviteter på de respektive
markeder. Nogle bevillingshavere oplyser, at de har oprettet kontorer eller er begyndt
en egentlig samhandel, hvor andre oplyser, at markedsundersøgelsen er gennemført, og
de er blevet en erfaring rigere. Sammenholdes graden af aktivitet på markedet omkring
Østersøen med bevillingshavernes oplysninger om virksomhedernes erfaring med mar-
kedet, ses det at virksomheder, som på forhånd havde erfaring/kontakter, i høj grad og-
så har opnået konkrete resultater i forbindelse med deres Interreg-projekt.

                                                       
31 Projekter, som endnu ikke er genemført, er ikke medtaget, ligesom spørgeskemabesvarelser, som er ufuld-

stændige, er frasorteret. I alt drejer det sig om 6 bevillingshavere.
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Diagram 5.1: Erfaringer/kontakters betydning for projektgennemførelse32

Erfaring/kontakterIngen 
aktivitet  

Aktivitet  

Ingen erfaring/kontakter

Ingen 
aktivitet 

Aktivitet 

Graden af aktivitet er defineret ud fra følgende kategorier:

• Aktivitet på markedet: Der er forgået/foregår en kommerciel vareudveksling af pro-
dukter eller ydelser/virksomheden har etableret kontorer på markedet.

• Ingen aktivitet på markedet: Fraværet af ovenstående aktiviteter.

Der er i stort omfang sammenfald mellem de virksomheder, som har kontak-
ter/erfaringer og de virksomheder, som har haft aktiviteter på de respektive markeder.
Derimod synes det umiddelbart vanskeligt for virksomheder uden erfaring/kontakter at
etablere sig på markedet. Resultatet kan ikke ses som en generel tendens, der gælder i
alle tilfælde, hvor virksomheder forsøger etablering på nye markeder. Dertil er under-
søgelsesmaterialet i indeværende undersøgelse for lille. De udvalgte projekter, som er
beskrevet dybere, peger dog på, at præferencer på markedet, man ønsker at etablere sig
på, er en vigtig forudsætning for adgangen til markedet.

Præferencens vigtighed understreges endvidere af, at 5 bevillingshavere ud af de 10,
som havde aktiviteter på Østersømarkedet, har tilknytning til den fiskerirelaterede in-
dustri på Nexø Havn. Allerede før murens fald havde virksomhederne på havnen kon-
takt/økonomiske aktiviteter med fiskere fra det øvrige Østersøområde. Samtidig ses der
en tendens til, at virksomhederne, der er relateret til havnemiljøet, gør brug af kontak-
ter, der er etableret af andre virksomheder inden for miljøet. Dette er klart tilfældet i

                                                       
32 Det skal pointeres, at skemaet ikke kan ses som udtryk for graden af Interreg-programmets betydning for

projektgennemførelse, da det ikke kan afgøres, om bevillingshavernes aktiviteter var blevet gennemført uden
bevillingen fra Interreg.
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forbindelse med Martechs aktiviteter, men gælder f.eks. også for Nexø Revision, der
via Bornholms Skibsradio har skabt kontakter i Letland.

Flere bevillingshavere oplyser, at de på baggrund af Interreg-bevillingen ikke har op-
nået konkrete resultater, men opnået erfaringer og kontakter. Dette kan være et væsent-
ligt resultat. Undersøgelsen viser, at netop erfaringer og kontakter mange gange er ud-
gangspunkt for et engagement. På baggrund af undersøgelsen kan den erfaring og de
kontakter, der er opnået, ikke karakteriseres. Derfor kan det ikke afgøres, om disse
virksomheder har forbedret deres muligheder i forhold til kommende tiltag på bag-
grund af Interreg-programmet.

5.5. Opsamling

Under Interreg-programmet har en række virksomheder og organisationer opnået be-
villinger til forprojekter, markedsføring og investeringer.

Bevillinger, der er givet til forprojekter, har i mange tilfælde endnu ikke ført til kon-
krete resultater. Dette hænger sammen med projekternes indledende karakter, samt at
projekterne i flere tilfælde er forpligtende størrer projekter med en lang tidshorisont.
Undersøgelsen har dog kunne identificere, at udvalgte virksomheder, bl.a. på baggrund
af Interreg, er forholdsvis veletablerede på de nye markeder omkring Østersøen. Disse
virksomheder tilbød endvidere rådgivning og kontorfaciliteter til de øvrige bornholm-
ske virksomheder. Undersøgelsen har derudover identificeret eksempler på, at virksom-
hedernes aktiviteter har medført afledte opgaver, som lå udenfor målsætningen for In-
terreg-bevillingen.

I forbindelse med bevillinger, der er givet til markedsføringer, primært af produkter, er
der flere tilfælde, hvor en egentlig samhandel er opnået. Dette peger i retning af, at
forholdsvis enkle økonomiske aktiviteter er lette at etablere inden for den tidsramme,
som Interreg-programmet har løbet over. Endvidere havde Sydhavnens Bådebyggeri
bl.a. på baggrund af Interreg-projektet gennemført en omstilling af produkt- og mar-
kedsorientering.

I forbindelse med bevillinger til direkte etableringer og opførelse af fysiske anlæg var
investeringerne i flere tilfælde endnu ikke brugt til formålet. Problemet er, at de inve-
steringer, der opnås støtte til, skal målrettes Østersømarkedet. Bornholms Limtræ er
imidlertid eksemplet på et Interreg-projekt under foranstaltningstypen “Investerings-
støtte”, hvor der er startet en ny produktion mod et nyt marked.

Ses alle bevillingerne, der er behandlet i dette kapitel, under et, peger undersøgelsen
på, at kontakter og erfaringer med markedet, virksomheden søger at etablere sig på, er
en afgørende faktor for projektgennemførelsen. En af Interreg-programmets målsæt-
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ninger var at etablere et netværk omkring Østersøen og stille dette til rådighed for er-
hvervslivet. Denne problemstilling vil blive behandlet i næste kapitel.
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6. Overordnede strukturer

Under Intereg-programmet er der givet tilskud til en række tiltag, som ikke direkte er
relateret til det bornholmske erhvervsliv. Der er tale om netværksskabene aktiviteter,
koordinerede tiltag og uddannelse af ledige. Tiltagene kan deles i to hovedgrupper.

1. Dannelsen af et medienetværk i Østersøområdet med Baltisk Medie Center som bæ-
rende kraft.

 
2. Skabelse af et netværk bestående af regionale politikere og beslutningstagere i

Østersøområdet med henblik på samarbejde og koordinering af allerede iværksatte
tiltag.

I dette kapitel vil tilskud givet til overordnede tiltag blive gennemgået, og betydningen
for det bornholmske erhvervsliv vil afslutningvis blive diskuteret.

6.1. Baltisk Medie Center

I amtets EU-ansøgning nævnes etableringen af Baltisk Medie Center som et muligt
projekt under foranstaltningstypen “Investeringsstøtte”. Tilskuddene, der har forbindel-
se med  Baltisk Medie Centers etablering, kommer fortrinsvis fra foranstaltningstypen
“Baltisk Hus” og Socialfonden.

Tabel 6.1 Medienetværk

Bevillingshaver/
bevilling

Projekttype Resultat

Foreningen for Balticum Film & TV
Festival
350.000

Foreningen for Balticum Film & TV
Festival
263.600

Balticum Film & TV Festival 92.

Balticum Film & TV Festival 93.

På festivalerne blev primært do-
kumentariske film og videopro-
duktioner fra lande i Østersøom-
rådet fremvist. Derudover var
der i forbindelse med festivaler-
ne seminarer, hvor deltagerne
kunne udveksle erfaringer mv.
Deltagerantallet har været jævnt
stigende. I 1993 deltog ca. 130
personer.

Baltisk Medie Center
210.000

Balticum Film & TV Festival 94.
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Bevillingshaver/
bevilling

Projekttype Resultat

TV2 Bornholm
200.000

Forprojekt i ifm. etablering af Bal-
tisk Medie Center.

Bevillingen blev dels brugt i for-
bindelse med en analyse af beho-
vet for et Baltisk Medie Center,
dels brugt i forbindelse med at
finde bevillinger, der kunne sik-
re en drift af centeret. Resultatet
af undersøgelsen var, at der både
var behov og finansieringsmu-
ligheder.

TV2 Bornholm
134.682

Uddannelse af bornholmske medie-
ansatte. I forbindelse med “Baltisk
Uddannelsesø” skal lokal arbejds-
kraft opkvalificeres til at kunne
undervise baltiske ansatte i medie-
branchen.

På kurset deltog ansatte fra Bal-
tisk Medie Center, Bornholms
Tidende og Bornholmeren.
Deltagerne opnåede iflg. afrap-
porteringen kundskaber indenfor
moderne pædagogik samt bag-
grundskendskab til kulturelle og
økonomiske forhold i østlande.

TV2 Bornholm
71.100

Uddannelse af fremtidige ansatte i
Baltisk Medie Center og Medie-
gruppen Bornholm. Kursisterne
skal i forbindelse med forløbet er-
hverve sig viden om øst-kultur i
relation til handel med me-
dieprodukter.

På kurset deltog ansatte fra Bal-
tisk Medie Center, Mediegrup-
pen Bornholm, L.I.C. og Baltisk
Hus. Deltagerene opnåede et
kendskab til national og er-
hvevsøkonomiske forhold i øst-
lande. På kurset var der erfa-
ringsudveksling mellem delta-
gerne fra erhvervsorganisationer
og medieansatte.

Baltisk Medie Center
857.000

Drift af Baltisk Medie Center 1/6
93- 1/1 94.

Baltisk Medie Center etableres
med kontorfaciliteter mv. Ved
årets udgang er der 9 ansatte og
Baltisk Medie Center arbejder i
forhold til målsætningerne. Ud-
dybes.

Baltisk Medie Center
218.068

Uddannelse af primært ansatte i
Baltisk Medie Center i brug af
databaser.

Kurset er gennemført. Baltisk
Medie Center oplyser, at kurset
har betydet, at ansatte i Baltisk
Medie Center generelt er blevet
opkvalificeret i deres brug af
EDB.

Mediegruppen Bornholm
27.909

Indkøb af produktionsudstyr i for-
bindelse med skabelse af et medie-
netværk på Bornholm. Me-
diegruppen Bornholm er en privat
virksomhed startet på initiativ af
TV2 Bornholm med henblik på at
styrke freelance-medarbejdere.

Der er indkøbt udstyr til en vær-
di af 186.060.

*  Bevillingen er delvis udbetalt.
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Som det fremgår af ovenstående, er der givet en række bevillinger til medietiltag på
Bornholm.  Fælles for ovenstående bevillinger er, at de kan relateres til miljøet om-
kring TV2 Bornholm.

TV2 Bornholm blev etableret i foråret 1989. Imidlertid blev sendestarten udskudt i 8
måneder og budgettet halveret. På TV2 Bornholm var man, ifølge Baltisk Medie Cen-
ter, bange for helt at blive sparet væk. Derfor besluttes det at være lige så produktive
som de øvrige regionale stationer for det halve budget, samt at gøre Baltikum til TV2
Bornholms område. I kraft af disse aktiviteter ville TV2  Bornholm retfærdiggøre eksi-
stensen af den lille station.

Østengagementet havde fra start to sideløbende aktiviteter, Balticum Film & TV Festi-
val samt kurser for medieansatte i Baltikum, finansieret af Demokratifonden. På bag-
grund af aktiviteterne opstod idéen til Baltisk Medie Center. Bornholms økonomiske
krise, der for alvor slår igennem i starten af 1990’erne, betyder, ifølge Baltisk Medie
Center, at projekt Bornholm Baltisk Uddannelsesø bliver etableret, og TV2 får derigen-
nem tilskud til videreførelse af kurser for medieansatte i Baltikum. I 1994 kommer
Baltisk Medie Center på Finansloven med et årligt tilskud på 5 mio. kr. årligt frem til
1996. Denne omstændighed var medvirkende til, at Baltisk Medie Center opnåede be-
villing til drift de sidste måneder af 1993 fra Interreg-programmet. På baggrund af
denne bevilling samt tilskud fra Bornholms Amt, kunne Fonden Baltisk Medie Center
oprettes den 22/8 93.

Forud for etableringen af Baltisk Medie Center havde TV2 Bornholm opnået en bevil-
ling fra Interreg. Bevillingen blev brugt til at undersøge finansieringsmuligheder og
behovet for et Baltisk Medie Center. Resultatet af undersøgelserne var først og frem-
mest, at Baltisk Medie Centers kom på Finansloven, samt at der tilsyneladende var et
marked for Baltisk Medie Centers ydelser, nationalt og i Østeuropa. Baltisk Medie
Center oplyser, at uden det lobbyarbejde, der kunne udføres på baggrund af bevillin-
gen, var Baltisk Medie Center aldrig blevet oprettet.

Hovedaktiviteterne det første år var en fortsættelse af kurserne under “Baltisk Uddan-
nelsesø” samt etablering af en kontaktformidlingsfunktion i forhold til de tidligere so-
cialistiske stater i Østersøområdet.

De indledende kurser under “Baltisk Udannelsesø” havde til formål at bringe kursi-
sterne op på et fælles grundniveau, i forhold til fortælleformer, teknik mv. Derudover
skulle kursisterne have indblik i vestlig presse-etik, samt pressens rolle i et demokra-
tisk samfund. Efterfølgende har udvalgte kursister fulgt videregående kurser. På læn-
gere sigt er det meningen, at mindre grupper af kursister opnår et færdighedsniveau,
pædagogisk og medieteknisk, så de hjemme på lokale uddannelses-institutioner kan
etablere kurser for mediemedarbejdere. De lokale kurser skal ikke træde i stedet for
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kurser i Baltisk Medie Center regi, men supplere de allerede etablerede aktiviteter.
Baltisk Medie Center forsøger at finde finansiering til sådanne institutioner.

Bevillingen til kurset for  bornholmske medieansatte skal ses i forbindelse med oven-
stående kursusaktiviteter. Formålet med bevillingen var, at lokal arbejdskraft skulle
kunne fungere som undervisere på kurserne under “Baltisk Udannelsesø”. Baltisk Me-
die Center oplyser, at nogle få deltagere fra det Interreg-støttede kursus efterfølgende
har undervist. Generelt hentes lærerkræfterne udefra, nationalt og internationalt. Bal-
tisk Medie Center begrunder dette med, at kurserne skal have et internationalt niveau,
da man i fremtiden også satser på at sælge kurser i Vesten.

Kontaktformidlingsfunktionen omfatter netværksskabelse, juridisk rådgivning og
egentlig formidling af medieprodukter. I denne forbindelse fremgår det af Baltisk Me-
die Centers afrapportering af aktiviteterne i 1993, at Baltisk Medie Center har33:

• Formidlet medieprodukter og kontakter mellem danske og baltiske TV-selskaber.
 
• Udgivet bladet “UPDATE” i 2000 eksemplarer. Bladet distribueres gratis i hele

Østersøområdet til Baltisk Medie Centers kontakter, potentielle bevillingsgivere og
andre interesserede.

• Udført juridisk bistand i forbindelse med udformning af ny medielovgivning i Est-
land og Rusland.

 
• Overtaget arrangementet af Balticum Film & TV Festival.

Set under et har bevillingerne til medierelateret virksomhed medvirket til en udvidelse
af branchestrukturen på Bornholm. Baltisk Medie Centers funktion og målsætning er
ny, set i forhold til den oprindelige erhvervsstruktur på Bornholm. Institutionen er i lø-
bet af perioden blevet en relativ veletableret institution, hvis forbliven på kort sigt sy-
nes sikret via tilskud fra bl.a Finansloven. Interreg-midlerne har i forhold til Baltisk
Medie Center spillet en understøttende/igangsættende rolle. Baltisk Medie Center er i
modsætning til andre overordnede tiltag ikke i sin målsætning og funktion direkte un-
derstøttende for det etablerede erhvervsliv på Bornholm. I den forbindelse skal det dog
tilføjes, at kurser og festival betyder ca. 3.500 hotelovernatninger på Bornholm årligt.
Baltisk Medie Centers aktiviteter betyder en markedsføring af Bornholm, ikke mindst i
forbindelse med Balticum Film & TV Festival samt kurserne under “Baltisk Uddannel-
sesø”.

                                                       
33 Aktiviteterne varetages stadig af Baltisk Mediecenter
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På sigt er Baltisk Medie Center måske en blivende virksomhed. Den fremtidige eksi-
stens vil afhænge af, om Baltisk Medie Center bliver en etableret international instituti-
on.

6.2. Konferencer mv.

Specielt Bornholms Amt har været engageret i en række tiltag, hvis sigte har været at
skabe og koordinere samarbejdet i Østersøregionen.

Tabel 6.2 Konferencer mv.

Bevillingshaver/
bevilling

Projekttype Resultat

Ledernes Hovedorganisation
47.500

Erhvervskonference for ledere fra Balti-
kum.

Konferencen blev afholdt i
1992 med ca. 50 deltagere.
Konferencen var af indledende
karakter og havde til formål at
præsentere Bornholm i forhold
til det øvrige Østersøområde.
På konferencen deltog repræ-
sentanter fra Baltikum, Tysk-
land, Sverige, Norge. Born-
holm var repræsenteret af er-
hvervs- og uddannelsesinstitu-
tioner.

Bornholms Amt
50.000

1. juni Konference 1993. Konferencens
formål var at styrke samarbejdet i Øster-
søområdet.

På konferencen deltog  politi-
kere og andre beslutningstagere
fra EU-kommissionen og
Bornholm, samt samar-
bejdspartnere fra Østersøområ-
det i øvrigt.
På konferencen fremlagde po-
litikere og ledere fra hele det
baltiske område deres syn på
mulighederne for samarbejde,
set i lyset af Interreg-program-
met og projekt Bornholm Bal-
tisk Uddannelsesø.
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Bevillingshaver/
bevilling

Projekttype Resultat

Bornholms Amt
79.540

1. juni Konference 1994. Konferencens
målsætning dette år var at diskutere In-
terreg 2 samt finansieringsmuligheder
under Phare og Cross Border.

På konferencen deltog  politi-
kere og andre beslutningstagere
fra Bornholm og samar-
bejdspartnere i Østersøområ-
det. På konferencen underskrev
ledere fra 9 østersølande et
aftaledokument. Der var på
konferencen udbredt frustration
over finansieringsmuligheder i
forbindelse med øst/vest-samar-
bejde.

Foreningen til fremme af dansk
design og håndarbejde på Born-
holm.
391.500 *

5 1/2 måneders kursus for primært ledige
i handel med kunsthåndværk til Østeuro-
pa i forbindelse med butikken Baltisk
Design, der er oprettet som beskæftigel-
sesprojekt.

Kurset er gennemført med 10
deltagere, hvoraf nogle var på
uddannelsesorlov. På kurset
opnåede deltagerne færdighe-
der inden for bl.a. markedsfø-
ring på merkonomniveau.

Beskæftigelsesgruppen Bornholms
Amt
527.550 *

7 måneders efteruddannelse for ledige
HK´ere i salg, booking, og markedsfø-
ring af Bed & Breakfast. Hensigten var,
at kursisterne efterfølgende kunne få
beskæftigelse i forbindelse med et samar-
bejde mellem 32 danske småøer om lan-
cering af Bed & Breakfast.

Kurset blev gennemført med 5
deltagere, som blev oplært i
turisterhvervet med Bed &
Breakfast som emne. Samar-
bejdet mellem småøerne er al-
drig etableret. En kursist har i
sommeren 94 fundet beskæfti-
gelse i et turistbureau på den
estiske ø Saaremaa.

*  Bevillingen er delvis udbetalt.

Bevillingerne til kurserne er givet fra Socialfonden. De nævnte kurser kan ikke umid-
delbart knyttes til det øvrige Interreg-program og har tilsyneladende ikke haft nogen
større beskæftigelsesmæssig betydning. Værdien af  kurserne i øvrigt kan der ikke ta-
ges stilling til på baggrund af indeværende undersøgelse.

1. juni Konferencerne  er blevet en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor ledere fra
hele Østersøområdet mødes og diskuterer mulige samarbejdsområder og problemer.
Dermed er der skabt et forum, hvor formelle/uformelle kontakter etableres og erfarin-
ger udveksles. I markedsføringssammenhæng bevirker konferencerne, at Bornholm
markerer sig som en drivende kraft i forbindelse med øst/vest-samarbejdet, og ikke
mindst giver konferencen anledning til, at beslutningstagere fra hele Østersøområdet
får kendskab til Bornholm.

Inden for denne evaluerings rammer kan betydningen af overordnede konferencer ikke
vurderes. På kort sigt kan overordnede netværk måske give anledning til afledte pro-
jekter til det bornholmske erhvervsliv. På lidt længere sigt kan et formaliseret samar-
bejde mellem beslutningstagere i Østersøregionen være et redskab, der sikrer, at fælles
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interesser varetages og koordineres, ikke mindst i forhold til EU-programmer og natio-
nale programmer. På langt sigt, hvor købekraften i regionen kan forventes øget, og
dele af Østersøregionen måske er optaget i EU, kan langvarige fælles erfaringer være
et godt udgangspunkt for et egentligt økonomisk samarbejde. Omvendt vil en øget kø-
bekraft betyde en stigende uafhængighed af internationale programmer. I den situation
kan det tænkes, at de tidligere Sovjet-dominerede lande vælger samarbejdspartnere ud
fra andre kriterier end i dag. Set fra denne synsvinkel, kan det hævdes, at når det kan
lykkedes at samle ledere fra Baltikum på Bornholm, skyldes det, at Bornholm i øje-
blikket er attraktiv pga. en række stats- og EU-finansierede tilbud.

6.3. Opsamling

Aktiviteterne i Baltisk Medie Center regi og 1. juni Konferencerne er af international
karakter. Disse aktiviteter har, sammen med aktiviterene under Bornholm Baltisk Ud-
dannelsesø generelt, betydet, at Bornholm er blevet mere internationalt orienteret.
Dette har betydet, at en række ledende personer inden for medieverdenen og den politi-
ske verden har besøgt og opnået et kendskab til Bornholm, hvilket på længere sigt kan
få betydning for Bornholms erhvervsudvikling. De overordnede tiltags betydning for
erhvervslivet afhænger bl.a. af, i hvor høj en grad der kan knyttes en forbindelse mel-
lem de to niveauer. I denne forbindelse var Baltisk Hus i Intereg-programmet tiltænkt
rollen som institutionen, der skaber forbindelse mellem de overordnede tiltag og kon-
krete kommercielle projekter på virksomhedsniveau.

I næste kapitel vil det blive vurderet hvilken rolle Baltisk Hus har spillet under Inter-
reg.
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7. Baltisk Hus

Som det fremgår af kapitel 3, tillægges skabelsen af overordnede netværk i Østersøre-
gionen og etablering af virsomhedsrettet rådgivning stor vægt ved gennemførelsen af
Interreg-Bornholm. I den forbindelse er Baltisk Hus tildelt den centrale rolle. Baltisk
Hus skulle opbygge en kompetence i forhold til Østersøområdet, etablere et kontaktnet
i området og på denne baggrund  tilbyde disse ydelser til det bornholmske erhvervsliv.

Dette kapitel vil have to overordnede problemstillinger:

1. I hvilken grad har Baltisk Hus opbygget de målsatte servicefunktioner?
2. I hvilken grad har disse funktioner været brugt af de øvrige bevillingshave-
re  under Interreg-programmet.

De to problemstillinger er set i sammenhæng centrale for denne rapport, hvor en af ho-
vedproblemstillingerne er en vurdering af, i hvor høj grad de øvrige bevillingshavere
gør brug af overordnede rådgivningsmuligheder, og om skabelsen af denne rådgiv-
ningsstruktur kan være igangsættende for et samarbejde med Østersølandene.

Til belysning af spørgsmål 1 er udgangspunktet målsætningerne, som fremgår af  be-
villingsansøgningerne i forbindelse med etableringen af Baltisk Hus, sammenholdt
med de afrapporterede resultater, samt andet indsamlet materiale. Bevillinger givet til
andre overordnede aktiviteter vil indledningsvis kort blive gennemgået. I hvilken grad
Baltisk Hus har været benyttet af de øvrige bevillingshavere vurderes i forhold til be-
svarelser, der er indsamlet ved spørgeskemaundersøgelsen og  interviews. Dermed op-
nås et overblik over Baltisk Hus’ overordnede aktiviteter inden for programmets ram-
mer, og det vurderes i hvilken grad, Baltisk Hus har understøttet andre initiativer un-
der Interreg-programmet.

Det er vigtigt at understrege, at undersøgelsen ikke tegner et fyldestgørende billede af
Baltisk Hus. Institutionen har udført rådgivning til virksomheder og organisationer,
som ikke deltog i Interreg-programmet. Det har ikke været muligt at kontakte disse
virksomheder og konkretisere indholdet i disse ydelser inden for denne evaluerings
rammer. Dermed bliver Baltisk Hus’ aktivitetsrapporter eneste kilde til belysning af
denne rådgivning.
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7.1. Målsætninger og etablering af Baltisk Hus

Baltisk Hus er under Interreg blevet tildelt følgende bevillinger:

Drift/etablering Baltisk Hus 1992-1994 3.750.000 kr.*
Etablering af mobilt tolkeanlæg til konferencer    266.552 kr.
Investeringskonference for lokale rådgivere og internationale finans-
institutioner

   102.931 kr.

Baltisk innovationsuddannelse af medarbejdere      45.305 kr.
Turistmarkedsføring af Bornholm i Polen      80.000 kr.

*   Bevillingen er delvis udbetalt.

Bevillingerne til Baltisk Hus er givet til flere projekter under Interreg, men er først og
fremmest til etablering og drift i årene 1992-1994. Som beskrevet i kapitel 3 skal Bal-
tisk Hus ses som en forlængelse af de aktiviteter, der i forvejen blev varetaget af Born-
holms Erhvervsråd. Erhvervsrådet redegør da også i sin ansøgning for Erhvervsrådets
igangværende aktiviteter i forhold til Østersøregionen. Bl.a. fremhæves det, at man har
ansat en østkonsulent, at der er etableret samarbejdsaftaler med virksomheder og orga-
nisationer i Østersølande og Danmark og at man allerede udfører rådgivning for born-
holmske virksomheder i forhold til østaktiviteter. Østaktiviteterne skal ved etablerin-
gen af Baltisk Hus styrkes og koncentreres i huset. Fysisk skal huset etableres i samme
bygning som Erhvervsrådet, hvor der ved årsskiftet 91/92 netop var blevet ledige loka-
ler. Organisatorisk skal Baltisk Hus også være tæt sammenvævet med Erhvervsrådet,
da Baltisk Hus skal ledes af Erhvervsrådet og dele bestyrelse. Af ansøgningen fra 1992
om etablering og drift af Baltisk Hus fremgår det, at der i forbindelse med etableringen
skal indkøbes kontorartikler og ansættes personale, der muliggør, at Baltisk Hus bliver
en enhed, der ikke skal trække på Erhvervsrådets ressourcer.

I ansøgningen redegøres for Baltisk Hus’ målsætninger:
1. Etablering af et Baltisk Hus
2. Rådgivning og service

Der ansættes kvalificeret personale, der skal rådgive bornholmske virksomheder i
kraft af kontakter og samarbejde med virksomheder og organisationer i Vesten og
Østeuropa. Det er målsætningen, at mindst 100 bornholmske virksomheder årligt
skal benytte sig af de etablerede rådgivnings- og servicefaciliteter, samt at der årligt
skabes mindst 100 arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder på Born-
holm.

3. Tolkecenter
Et transportabelt tolkecenter oprettes og benyttes ved mindre baltiske erhvervskon-
ferencer. Der tilknyttes ad hoc simultantolke.
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4. Markedsføring
Bornholm skal markedsføres som centrum for erhvervsaktiviteter i Baltikum og
som turistmål for Østersøturisme. Det er målsætningen, at antallet af turister fra re-
gionerne omkring Bornholm fordobles i hvert år i perioden 1992 - 1994, samt at tu-
ristsæsonen udvides med 1 måned i for og eftersæsonen.

Baltisk Hus’ målsætninger er stort set identiske med de skitserede målsætninger i det
overordnede program, jf. kapitel 3. De konkrete målsætninger, antallet af skabte ar-
bejdspladser, turismens omfang mv., er præciseret i forhold til det overordnede pro-
gram.

I det følgende vil det blive gennemgået, hvordan det gik med at gennemføre de over-
ordnede tiltag. Dvs. den fysiske etablering og skabelse af kompetence og netværk i til-
knytning til Baltisk Hus.

Ifølge Baltisk Hus gik starten glat, da forudsætningerne var i orden. Lokalerne var le-
dige, der var kontakter og samarbejdsaftaler, der kunne bygges videre på, og ikke
mindst fremhæves værdien af, at man i forvejen havde ansat en østkonsulent i Er-
hvervsrådet med polsk baggrund. På grund af sit lokale kendskab til kultur og menta-
litet kunne konsulenten åbne døre i Polen, som ellers var lukkede for danske erhvervs-
folk og konsulenter.

I alt er der 5 1/2 fuldtidsstillinger i Baltisk Hus, heraf er 3 1/2 stilling konsulentvirk-
somhed og 2 stillinger i sekretariatsfunktionen. Til sammenligning er der 2 1/2 stilling
i Erhvervsrådet, heraf er 1 1/2 stilling konsulentfunktion.  Baltisk Hus er således per-
sonalemæssigt og økonomisk bedre udrustet end Erhvervsrådet.

Baltisk Hus’ indtægter 1994:34 Interreg-tilskud 1.250.000 kr.
Erhvervsfremme Styrel-
sen

   437.500 kr.

Bornholms Amt    625.000 kr.
I alt 2.312.500 kr.

Erhvervsrådets indtægter 1994:35 Bornholm Amt    550.000 kr.
Bornholms Erhvervsfond    650.000 kr.
Erhvervsfremme Styrel-
sen

   155.000 kr.

Virksomheder    135.900 kr.
I alt 1.490.900 kr

                                                       
34 Bornholms Erhvervsråd. Resultaopgørelse for året 1994. Side 2.
35 Ibid. Side 1.
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Som det fremgår af ovenstående, er Baltisk Hus ikke blot en funktion under Erhvervs-
rådet. Baltisk Hus er i forhold til ressourcefordelingen klart bedre udrustet end Er-
hvervsrådet, hvilket viser en klar satsning på Baltisk Hus, hvilket samtidigt stiller krav
til de opnåede resultater.

Baltisk Hus har årligt udarbejdet en aktivitetsrapport. Disse rapporter er udgangs-
punktet for følgende gennemgang af aktiviteterne i Baltisk Hus.

Netværk

Ifølge årsrapporten fra 1992 er der først og fremmest skabt netværk i det nordlige Po-
len og i Mecklenburg/Vorpommeren i det tidligere Østtyskland:

“Baltisk Hus har ved besøgsrejser, skriftlig og mundtlig kommunikation opbyg-
get et udstrakt kontaktnet specielt i det nordlige Polen (regionerne Szczecin,
Koszalin, Slupsk og Gdansk), hvor Baltisk Hus har landets formentlig bedste og
tætteste kontaktnet omfattende myndigheder på forskellige niveauer (fra præsi-
denter, amtsborgmestre og nedefter), handels og  erhvervsorganisationer og -
institutioner, turistorganisationer, samt en lang række virksomheder og privat-
personer.

Tilsvarende kontaktnet er etableret i Mecklenburg/Vorpommeren”.36

Endvidere fremgår det af årsrapporten 1992, at der er skabt værdifulde kontakter i Est-
land, Letland og Litauen, samt i Kaliningrad, men at netværket her ikke er så udbygget
som i Polen og Tyskland. Begrundelsen for denne forskel er, at sidstnævnte lande er
mere stabile, økonomisk såvel som juridisk, samt at Baltisk Hus er nødt til at prioritere
sin indsats til områder, hvor bornholmske virksomheder har størst chance for at indgå i
et fordelagtigt samarbejde. En betragtning, der synes rimelig, også set i lyset af, at Bal-
tisk Hus har en medarbejder med polsk baggrund. I rapporten hedder det, at Baltisk
Hus ikke har oprettet afdelinger eller kontorer i de baltiske lande eller Polen, men at
det planlagte Baltiske Medie Center vil oprette et sådant net, og at der er indgået en
samarbejdsaftale med denne kommende institution. Nettet er imidlertid aldrig blevet
opbygget. Baltisk Hus og Baltisk Medie Center oplyser samstemmende, at et sådan
netværk kunne have en værdi i starten af 1990´erne. I dag er kommunikationslinierne
til de tidligere østlande velfungerende, derfor er lokale kontorer overflødige. Endvidere
oplyser de to institutioner, at der ikke er etableret et egentlig samarbejde mellem dem.
I årsrapporten 1993 er teksten næsten identisk med 1992-rapporten, bortset fra et væ-
sentligt område, idet netværket i Mecklenburg/Vorpommeren ikke omtales i 1993. Bal-
tisk Hus oplyser, at dette skyldes et sammenfald af omstændigheder. Netværket var
primært opbygget på Rügen. Bornholms-trafikken begyndte at besejle Rügen i fast ru-
                                                       
36 Aktivitetsrapport 1992 Baltisk Hus. Side 5.
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tefart i konkurrence med et østtysk firma, der hidtil havde besejlet ruten. Dette var ikke
velset på Rügen, og den omstændighed sammen med personudskiftninge betød, at net-
værket smuldrede, med den konsekvens, at der aldrig blev etableret et egentlig samar-
bejde. Som en naturlig følge heraf er Polen det eneste område, der fremhæves i forhold
til de øvrige regioner i området.

En anden forskel i forhold til 1992 er, at Baltisk Hus iflg. rapporten har været involve-
ret i etablering af transportforbindelser mellem Baltikum og Bornholm. Bl.a. har Bal-
tisk Hus deltaget i etableringen af en flyrute mellem Bornholm og Liepaya i Litauen,
samt etableringen af prøvesejlads mellem Swinoujscie og Bornholm. Ruten er siden
blevet etableret og i sommermånederne har Polferris en ugentlig sejlads.

1994-udgaven er også næsten identisk med de to foregående udgaver. Netværket er
blevet udvidet via samarbejdsaftaler med et antal regionale udviklingscentre i det
nordlige Polen og i Letland. Derudover arbejdes der videre på at skabe trafikale forbin-
delser til det øvrige Baltikum. Denne del af arbejdet fremhæver Baltisk Hus som et væ-
sentligt resultat af husets arbejde. De trafikale forbindelser kan på sigt, hvis de etable-
res som regelmæssige helårsruter, få en afgørende betydning for Bornholms erhvervs-
liv.

Når der tilsyneladende i perioden ikke er nogen væsentlig udbredelse af netværk geo-
grafisk, kan det skyldes, at mange kontakter allerede var skabt inden Baltisk Hus etab-
leres. Derimod må det forventes, at kvaliteten og dybden i netværkene er udbygget i in-
deværende periode, bortset fra netværket i Tyskland, som smuldrede.

Markedsføring af Bornholm

Baltisk Hus har i perioden ført en markedsføringskampagne af Bornholm som turist-
mål og erhvervsmæssig samarbejdspartner i forhold til Østersølandene. Formålet har
overordnet set været at udbrede kendskabet til Bornholm til en bred målgruppe, samt at
markedsføre Baltisk Hus som institutionen, der kan formidle øst/vest-samarbejde. Sam-
tidig er der dog ført en mere specifik markedsføring af udvalgte erhverv mod snævert
definerede målgrupper i østlandene. Turisterhvervet som branche har i denne sammen-
hæng opnået den største støtte fra Baltisk Hus.

Den overordnede markedsføring er fortrinsvis ført via medierene i de øvrige Østersø-
lande med en særlig indsats i Polen. Af tiltag kan nævnes produktion af en video om
Bornholm af 45 minutters varighed tilrettelagt og delvis finansieret af Baltisk Hus. Vi-
deoen blev i 1993 vist i polsk TV. Der er endvidere produceret 6 kortfilm om born-
holmske temaer, som også er blevet udsendt i polsk TV.
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Pressemeddelelser og artikler om Bornholm er blevet brugt i markedsføringen af Bal-
tisk Hus som institution. Specielt i den polske presse og fagblade har der på denne
baggrund været jævnlig omtale af Baltisk Hus.

I forbindelse med markedsføring af udvalgte erhverv, herunder specielt turisterhvervet,
har Baltisk Hus deltaget i en række messer. Heriblandt en stor turistmesse i Poznan i
1992. Forud for messen var der i Velkomscenterets regi udarbejdet en brochure til det
polske marked. Til brochuren var givet et tilskud på 80.000 kr. fra Interreg. Bevillings-
haveren var i første omgang Velkomstcenteret, bevillingen overgik senere til Baltisk
Hus. Årsagen til denne konstruktion var, at Velkomstcenteret var en offentlig institu-
tion, som ikke måtte føre kommerciel virksomhed. I praksis varetog Velkomscenteret
dog arbejdet med brochuren. Derudover kan det nævnes, at Baltisk Hus har deltaget i
erhvervskonferencer på Rügen og i Meklenburg/Vorpommeren.

Endvidere har Baltisk Hus udgivet forskelligt informationsmateriale. Dels materiale
som præsenterer Baltisk Hus, dels materiale som markedsfører Bornholms erhvervsliv
generelt. Disse udgivelser er oversat til respektive sprog, som tales omkring Østersøen.

Markedsføringen af Bornholm og Baltisk Hus specifikt har været mangesidig, og ikke
alle tiltag er  nævnt i ovenstående. Som en naturlig konsekvens af at Baltisk Hus opret-
tes som en ny institution i 1992, har markedsføringsindsatsen tilsyneladende været
størst i dette år. Effekten af en markedsføring er meget svær at måle. Ifølge årsrappor-
terne har der fra slutningen af 1992 været et stigende antal forespørgsler fra organisati-
oner og virksomheder i Østersøområdet, som ønsker samarbejde og samhandel. Så-
danne henvendelser behøver dog ikke at være et resultat af en markedsføring, men kan
i lige så høj grad være afledte effekter af Baltisk Hus’ øvrige aktiviteter eller de samle-
de bornholmske aktiviteter i forhold til Østersøområdet.

Markedsføring af Baltisk Hus lokalt i forhold til de bornholmske brugere omtales ikke i
årsrapporterne. I forbindelse med Interreg-programmets godkendelse og iværksættelse
har Bornholms Amt udsendt pressemeddelelser mv., ligesom Baltisk Hus via nyheds-
breve til virksomheder har oplyst om Baltisk Hus og Interreg. Sammenfattende om den
lokale markedsføring har den været målrettet det bornholmske erhvervsliv generelt.
Markedsføringen var således ikke målrettet specifikke brancher, som kunne forventes
at have potentialer i et øst/vest-samarbejde. Set i forhold til makedsføringen af Baltisk
Hus i Østersøområdet, er det ikke indtrykket, at den lokale markedsføring er blevet til-
lagt en særlig vægt.
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Øvrige overordnede aktiviteter

Specielt i aktivitetsrapporten 1994 redegøres for en række aktiviteter, der ligger ud
over Baltisk Hus’ oprindelige målsætninger. Heraf er en del af aktiviteterne knyttet tæt
til østersøsamarbejdet og problemer vedrørende konkrete samarbejdsprojekter.

I mange tilfælde har det været vanskeligt at skaffe finansiering til projekter i de tidli-
gere Sovjet-dominerede lande. I 1994 bliver Baltisk Hus opmærksom på  EU-
programmet Cross-Border, der skal sikre EU-finansiering af grænseoverskridende pro-
grammer. Baltisk Hus arbejdede i 1994 på at få bornholmske projekter finansieret via
programmet. Efter rejser, møder og projektbeskrivelser lykkedes det at få 7 danske,
heraf  tre bornholmske, projekter godkendt som støtteberettiget under Cross-Border. På
et sent tidspunkt i forløbet har det vist sig, at projekter på over 50.000 ECU under
Cross-Border skal underlægges EU-licitation. Dermed er der ingen garanti for, at
bornholmske virksomheder får andel i projekter, som de selv har gjort forarbejdet til.

Finansieringsproblemer i forbindelse med aktiviteter i Østersøområdet ligger også bag
Baltisk Finansieringskonference, som Baltisk Hus har opnået 120.500 kr. i støtte til fra
Interreg. Baggrunden for konferencen var bl.a., at Baltisk Hus havde erfaret, at finasie-
ringsinstitutionerne ikke koordinerede deres arbejdsområder. Konkret betød dette at fi-
nansieringsinstitutioneren ofte henviste til andre institutioner, og at et projekt kunne
vandre fra institution til institution uden at opnå den ønskede finansiering. På konfe-
rencen deltog repræsentanter fra relevante investeringsbanker, samt statslige og lokale
organisationer. Konferencen blev vurderet som værende en succes. Ikke fordi der viste
sig nye finansieringsmuligheder, men fordi repræsentanterne fra finansieringsinstituti-
onerne fik øjnene op for små virksomheders specielle problemstillinger i forbindelse
med finansiering af østprojekter.

Baltisk Hus har i 1994 været involveret i programudformningen til Interreg 2, der
skulle træde i kraft 1/2-1995. Programmet er dog endnu ikke iværksat. Derudover har
Baltisk Hus bl.a. deltaget i iværksættelse af et samarbejde mellem Bornholm-Skåne-
Rügen-Swinoujscie, samt deltaget i koordinerende virksomhed mellem de erhvervs-
fremmende organisationer på Bornholm.

Assistance til virksomheder mv.

Af årsrapporterne 1992 - 1994 fremgår det, at Baltisk Hus har betjent en række born-
holmske virksomheder og organisationer på baggrund af henvendelser fra disse. De
fleste opgaver har været i forbindelse med indledende tiltag. F.eks. etablering af kon-
takter, deltagelse i møder, oversættelser  mv. For årene  1992 og 1993  har Baltisk Hus
ikke opgjort, hvor mange opgaver de har løst for virksomheder og organisationer, i
1994 er antallet opgjort til 52. Målsætningen var ved Baltisk Hus’ etablering sat til 100
betjente virksomheder årligt. En kvantificering af antallet af betjente virksomheder kan
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ikke bruges som et mål for værdien af Baltisk Hus’ aktiviteter. Det må være indholdet i
den givne rådgivning/assistance, der er betydende. Således kan 20 store sager være lige
så ressourcekrævende og værdifulde som 100 relativt enkle sager. Af Erhvervsrådets
interne aktivitetsregistrering fremgår det, at omfanget af den udførte service er meget
forskellig fra sag til sag, varierende fra besvarelse af en telefonisk henvendelse til sager
der medfører betydelig rejse- og mødeaktivitet. Indholdet og resultatet af rådgivningen
fremgår ikke af årsrapporterne og den interne registrering. Årsrapporterne nævner en
række eksempler på sager, Baltisk Hus har medvirket til. De fleste bidrag har været af
indledende karakter. Det fremgår dog, at enkelte sager har resulteret i egentlige kon-
krete samarbejder mellem virksomheder i Østersøområdet:

• Assistance til Øens Vinagentur, der har opnået at blive eneimportør i Skandinavien
af det tyske firma Uhle Sekt produkter.

 
• Etablering af import fra Polen af campinghytter til videre forarbejdning og salg fra

en bornholmsk tømmervirksomhed.
 
• Etablering af samarbejdsaftale mellem turistbureau i Krakow og på Bornholm.

I årsrapporterne 1993 og 1994 fremhæves et omfattende miljø og boligprojekt i Slupsk
som den største enkeltaktivitet. Projektet er tidligere omtalt i denne rapport i kapitel 5 i
forbindelse med Steenbergs bevillinger.

I 1993 årsrapporten hedder det:

“Inden for boligbyggeri er der foreløbig defineret tre projekter - opførelse af
50 enfamiliehuse samt opførelse af omkring 100 lejligheder, og det er aftalt, at
de bornholmske partnere skal deltage med projektering, byggestyring, tilførelse
af teknologi, byggematerialer, samt uddannelse af byggehåndværkere”37.

I 1994 konstateres det at forhandlingerne skrider langsomt frem. Baltisk Hus oplyser i
forbindelse med indeværende undersøgelse, at fundamentet til en demostrationsbolig
nu er bygget. Gennemførelsen af de store perspektiver afhænger som i mange af de an-
dre sager af, om der kan findes en finansiering.      

I perioden 1992-1995 har Baltisk Hus’ overordnede aktiviteter tilsyneladende delvis
ændret karakter. I begyndelsen af perioden ligger hovedvægten på markedsføring og
netværksdannelser, sidst i perioden får mere overordnede og fremadrettede aktiviteter
en større vægt. Dette kan ses som udtryk for, at Baltisk Hus i perioden får etableret de
overordnede forudsætninger for institutionens virke.

                                                       
37 Aktivitetsrapport 1993 Baltisk Hus 1993. Side 4.
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Der er etableret et kontaktnet nationalt og i Østersøområdet. Specielt nettet i Polen vir-
ker veludbygget. Markedsføringen af Bornholm og Baltisk Hus som institution og de
bornholmske østaktiviteter generelt har medført, at der kommer uopfordrede henven-
delser fra specielt Polen.

7.2. Bevillinghavernes brug af Baltisk Hus

En af målsætningerne med interview/spørgeskemaundersøgelsen var, at belyse i hvil-
ken udstrækning Baltisk Hus understøtter bevillinger, der er givet til virksomheder og
organisationer med henblik på at iværksætte egentlige økonomiske samarbejder i
Østersøområdet. Dermed belyses det i hvilken grad Baltisk Hus har været understøt-
tende for tiltag udført af de små virksomheder inden for Interreg-programmet.

De enkelte bevillingsmodtagere blev i undersøgelsen enten i interviews eller i spørge-
skema  stillet følgende spørgsmål:

“Hvem hjalp/hjælper med udformningen af markedsundesøgelsen/markedsføringen?”

I tilfælde af at bevillingshaveren havde modtaget hjælp, skulle denne konkretiseres.

“Har Baltisk Hus ydet nogen form for hjælp i forbindelse med Interreg-forløbet?”

I tilfælde af hjælp skulle denne konkretisers, og bevillingsmodtageren skulle svare på,
om hjælpen fra Baltisk Hus havde været afgørende for forløbet.

Havde bevillingsmodtageren ikke benyttet sig af Baltisk Hus, skulle dette begrundes.

Gennemgangen af besvarelserne viste, at 4 bevillingshavere ud af 23 mulige har be-
nyttet sig af Baltisk Hus, 5 bevillingshavere med i alt 9 bevillinger svarer, at de har
modtaget ydelser fra Erhvervsrådet, 14 bevillingshavere med tilsammen 24 bevillinger
oplyser, at de ikke har benyttet Baltisk Hus og nævner ikke ydelser fra Erhvervsrådet.
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Bevillingshavere, som har modtaget hjælp fra Baltisk Hus

• • Turistbutikken
• • Nexø Revision
• Sandberg Industriovne
• Jens Møller Gudhjem A/S.

Af de 4 virksomheder, som har benyttet sig af Baltisk Hus, har de to ikke fået rådgiv-
ningshjælp fra anden side. Det drejer sig om Sandberg Industriovne og Turistbutikken.

Sandberg Industriovne K/S er fra Interreg-programmet bevilget 49.000 kr. til mar-
kedsføring af industriovne. Indtil videre er halvdelen af beløbet udbetalt.

Sandberg Industriovne er en lille fremstillingsvirksomhed med tre ansatte, der produ-
cerer ovne til keramik og glas mv. Virksomheden har ikke tidligere afsat varer på mar-
kedet omkring Østersøen, men har i forbindelse med Interreg forsøgt at opnå kontakter
og samarbejdsaftaler med forhandlere og agenter på markederne i Estland, Letland,
Litauen og Polen. Virksomheden har endnu ikke opnået ordrer, men er indgået i en
produktions- og salgsaftale med 2 agenter og er i forhandling med en tredje. Sandberg
Industriovne oplyser, at de har fået deres forventninger til Interreg-projektet opfyldt og
fremhæver, at de har fået en base at arbejde videre fra i form af seriøse kontakter til
samarbejdspartnere fremover. Sandberg Industriovne har konstateret, at der er et mar-
ked for deres produkter. Problemet er indtil videre, at købekraften ikke er til stede.
Sandberg Industriovne oplyser, at i kraft af virksomhedens aktiviteter er den er godt
rustet, hvis købekraften indfinder sig.

Baltisk Hus har bidraget til aktiviteterne med oversættelse, annoncering og udformning
af kontrakter. Sandberg Industriovne vurderer bistanden fra Baltisk Hus som afgørende
for forløbet og har ikke modtaget hjælp fra anden side.

Turistbutikken er fra Interreg-programmet bevilget 102.978 kr. til forundersøgelser i
forbindelse med en mulig etablering af butik på Rügen.

Turistbutikken sælger skandinavisk kvalitets produkter fortrinsvis til turister. Murens
fald skabte forventninger i virksomheden om, at Rügen blev et nyt stort turistcenter.
Derfor var Turistbutikken interesseret i en etablering på Rügen. I denne forbindelse har
Baltisk Hus deltaget i rejser mv. til Tyskland, hvor markedet og mulige etableringslo-
kaliteter er blevet undersøgt. Konklusionen på undersøgelserne blev imidlertid, at kun-
degrundlaget endnu ikke er til stede og at priserne på ejendomsmarkedet ikke tillod en
etablering i øjeblikket.
Nexø Revision og Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S oplyser, at de udover
hjælp fra Baltisk Hus, også har modtaget ydelser fra anden side.
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Nexø Revision er fra Interreg-programmet bevilget 200.000 kr., hvoraf de 100.000 kr.
indtil videre er udbetalt. Bevillingen er givet til forundersøgelse af mulighederne for at
etablere et rådgivningscenter i Letland.

Virksomheden har ikke udfyldt et spørgeskema, men i stedet fremsendt deres pro-
jektrapport. Af denne fremgår det, at Nexø Revision har været i kontakt med Baltisk
Hus, men særligt benyttede sig af Bornholms Skibsradios netværk i Letland. Born-
holms Skibsradio indgår i et joint-venture i Letland. Via denne forbindelse lykkedes
det på en tre dages studietur at skabe kontakt til højtstående embedsmænd og en enkelt
minister.

Kontakten til Letland er dog ophørt pga. manglende besvarelse af korrespondance.
Virksomheden har dog ikke opgivet på sigt at etablere sig i Letland og oplyser, at deres
forstudier har kvalificeret planerne.

Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem har fra programmet modtaget 60.050 kr.
til de indledende faser i forbindelse med et boligdemostrationsprojekt i Slupsk i Polen.
Virksomheden udfører bygge- og anlægsopgaver og er efter bornholmske forhold en
større virksomhed med ca. 55 ansatte.

Virksomheden ønskede i forbindelse med de indledende faser til byggeprojektet at få
klarlagt, om der var profitmuligheder i forbindelse med projektet. Der er endnu ikke
kommet konkrete resultater ud af projektet, og Entreprenørfirmaet Jens Møller Gud-
hjem oplyser, at projektet indtil videre kun har betydet udgifter. Virksomheden mener
dog, at mulighederne for at operere i Slupsk-regionen måske er forbedret i kraft af ska-
belsen af et kontaktnet i Slupsk.

Baltisk Hus har været benyttet til værtsopgaver og oversættelser. Denne ydelse vurde-
res ikke som afgørende for forløbet. Derimod har ingeniørvirksomheden Steenberg
ApS, som har eget kontor i Slupsk, ydet hjælp til idéudvikling, ansøgning og projekt-
forløb.

Baltisk Hus har, som det fremgår af ovenstående, ydet bistand til alle 4 projekter. I to
af projekterne bliver Baltisk Hus’ indsats vurderet som afgørende. I forbindelse med
Nexø Revision og Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem er det bemærkel-
sesværdigt, at disse virksomheder trækker på netværk og erfaringer fra andre virk-
somheder, der har arbejdet på de respektive markeder, hvilket understreger be-
tydningen af netværk opbygget på baggrund af langvarige erfaringer i virksomhederne.
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Bevillingshavere, der har benyttet Erhvervsrådet

Det meget begrænsede antal bevillingshavere, der oplyste, at de havde benyttet sig af
Baltisk Hus, kan have mange årsager. En meget nærliggende antagelse er, at bevil-
lingshaverne ikke skelner mellem Baltisk Hus og Erhvervsrådet. Derfor skal nogle af
de virksomheder, der oplyser, at de har benyttet sig af Erhvervsrådet, måske i virkelig-
heden tilskrives Baltisk Hus.

Følgende virksomheder oplyste, at de havde benyttet Erhvervsrådet:

• Den Bornholmske Spritfabrik
• Fonden Cleanwater Foundation
• “Producenten”
• Sydhavnens Bådebyggeri ApS
• Blå Streg ApS.

De 5 virksomheder har tilsammen opnået 9 bevillinger, som dels er givet til mar-
kedsundersøgelser, dels er givet til produktudvikling og virksomhedsetablering.

Cleanwater Foundation oplyser, at hjælpen fra Erhvervsrådet består i, at Erhvervsrådet
har formidlet kontakten til Interreg-midlerne. “Producenten” og Sydhavnens Bådebyg-
geri oplyser, at Erhvervsrådet har givet en god støtte i forbindelse med ansøgningen til
Interreg-midlerne.

Den Bornholmske Spritfabriks bevilling er givet til markedsundersøgelser og test-
markedsføring i det nordøstlige Tyskland. Virksomheden er på ansøgningstidspunktet
ikke etableret, men vil  bl.a. på baggrund af Interreg-midler undersøge mulighederne
for at afsætte bornholmsk akvavit på det tyske marked. Planerne for virksomhedsetab-
lering og markedsføring er på ansøgningstidspunktet i slutningen af 1993 meget de-
taljeret. I den mellemliggende tid er virksomheden etableret og produktionen sat i
gang. Den Bornholmske Spritfabrik A/S beskæftiger i dag 5 ansatte. Der produceres
bl.a. til det tyske marked.

Virksomheden oplyser i spørgeskemaet, at Erhvervsrådet anbefalede at søge Interreg-
midler og har været til stor hjælp igennem hele processen. Endvidere understreges det i
besvarelsen, at markedsundersøgelserne i Tyskland er en forudsætning for virksomhed-
setableringen.

Arkitektfirmaet Blå Streg ApS har fra programmet modtaget 47.250 kr. til forunder-
søgelser i forbindelse med dels byggeprojekter, dels overordnet lokal planlægning på
de estiske øer Hiiumaa og Saaremaa. Projektet har resulteret i, at der blev opnået aftale
om gennemførelse af to projekter.
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1. Havneplanlægning i byen Kärdla beliggende på Hiiumaa, finansieret under Cross
Border. Projektet er imidlertid udsat.

 
2. Opførelse af et ældrecenter i samarbejde med bornholmske institutioner og virk-

somheder. Bevillingshaveren påregner, at projektet gennemføres. Blå Streg ApS
opgiver, at de i forbindelse med projektet primært har modtaget hjælp fra Erhvervs-
rådet i forbindelse med ansøgning af EU-midler.

Erhvervsrådet har i forbindelse med ovennævnte bevillinger hjulpet bevillingshaverne
med ansøgning af Interreg-midler og EU-midler generelt. Derudover har Erhvervsrådet
i et tilfælde ydet assistance til markedsundersøgelser.

Det er et åbent spørgsmål, om Erhvervsrådets aktiviteter, i forbindelse med oven-
nævnte bevillinger, kan ses som udtryk for ydelser, som Baltisk Hus har ydet. I de fire
besvarelser svarer  bevillingshaverne nej på spørgsmålet, om Baltisk Hus har været be-
nyttet. Begrundelserne varierer fra svar, der indikerer et ukendskab til Baltisk Hus, til
en reel vurdering om virksomheden ønsker at modtage rådgivning fra Baltisk Hus.

I forbindelse med Sydhavnens Bådebyggeri har ydelsen en karakter, som ikke behøver
at trække på den specielle kompetence, der er opbygget i Baltisk Hus. Hvorimod ydel-
sen til Den Bornholmske Spritfabrik mest naturligt kunne løses af Baltisk Hus. I Er-
hvervsrådets årsrapport fra 1994 er etableringen af Den Bornholmske Spritfabrik
imidlertid henført som en aktivitet, der er varetaget af Erhvervsrådet.

Baltisk Hus oplyser, at i praksis skelnes ikke mellem ydelser fra Erhvervsrådet og Bal-
tisk Hus. Har en virksomhed et godt samarbejde med en konsulent ansat i Er-
hvervsrådet, vil han naturligvis være virksomhedens kontaktperson, selv om råd-
givningen mest naturligt tilhører Baltisk Hus’ arbejdsområde. Konkret betyder denne
omstændighed, at konsulenter ansat i Baltisk Hus og konsulenter ansat i Erhvervsrådet
ofte arbejder på samme sag. Set i forhold til ressourceanvendelse og synergieffekt mel-
lem de kompetencer, der er til rådighed i Baltisk Hus/Erhvervs- rådet, må denne frem-
gangsmåde være den rigtige. I evalueringssammenhæng betyder denne praksis, at der
ikke kan skelnes mellem Baltisk Hus og Erhvervsrådet, og det bliver ugennemskueligt,
hvilke aktiviteter Baltisk Hus i praksis har varetaget.

Føres rådgivning, der er givet under Erhvervsrådet, til indtægt for Baltisk Hus, må det
alligevel konstateres, at ydelser fra Baltisk Hus til bevillingshavere under Interreg, er
yderst begrænsede. Både set i forhold til den kompetence og det netværk, der er opbyg-
get omkring Baltisk Hus, og ikke mindst set i forhold til den betydning Baltisk Hus
tillægges i programmet for Interreg-Bornholm. I det følgende vil det blive belyst, om
de 15 bevillingshavere, som ikke har modtaget hjælp fra Erhvervsrådet/Baltisk Hus,
har modtaget anden rådgivning.
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Bevillingshavere, som ikke har modtaget hjælp fra Erhvervsrådet/Baltisk Hus

I denne undersøgelse blev bevillingshaverne som før nævnt spurgt om, hvem der hjalp
med markedsundersøgelser/markedsføring.

5 bevillingshavere svarer, at de har modtaget rådgivning.

Tabel 7.1: Brug af anden rådgivning

Firma Rådgiver Ydelse
Snogebæk Turistfart Bat Markedsføring mv.
Grandhøj Landbrugsmaskiner T.I.C.
Nexø Havn Søren Wolff Kommu-

nikation
Tilrettelæggelse

Baltic Trading House Konsulent
Bornholms Limtræ PL Group Projektgennemførelse
Bygge- og anlægsvirksomhed T.I.C. Teknisk rådgivning

Desværre er ydelserne, der er modtaget fra anden side, ofte ikke konkretiseret i be-
svarelserne. Derfor kan det på baggrund af besvarelserne ikke afgøres entydigt, om
rådgivning fra anden side har erstattet ydelser, som Baltisk Hus/Erhvervsrådet kan til-
byde. Indtrykket, ud fra bevillingshavernes branchetilhørsforhold og valgte rådgiver, er
dog, at rådgivningen fra anden side primært har haft teknisk eller branchespecifik ka-
rakter, som ikke træder i stedet for ydelser, som Baltisk Hus/Er-hvervsrådet kan tilby-
de. Undtagelsen er Bornholms Limtræ, der er en del af Poul Larsen koncernen, med i
alt ca. 388 ansatte. Bornholms Limtræ oplyser, at de har benyttet sig af moderselskabet
i forbindelse med projektgennemførelsen. Koncernens størrelse betyder dog, at virk-
somheden ikke kan betegnes som tilhørende Baltisk Hus/Erhvervsrådets egentlige
målgruppe. Det må forventes, at virksomheder af denne størrelse har ressourcer til til-
vejebringelse af den nødvendige rådgivning.

Virksomhederne skulle begrunde, hvorfor Baltisk Hus ikke blev benyttet. I 9 tilfælde er
fravalget af Baltisk Hus begrundet. Besvarelserne varierer fra i tre tilfælde at indikere
et direkte ukendskab til Baltisk Hus, til en fravælgelse af ydelser fra Baltisk Hus på
grundlag af dårlige erfaringer med institutionen. I denne sammenhæng er det ikke
muligt at gå nærmere ind i kri-tikken der er rejst af institutionen, da det ikke kan afgø-
res, om kritikken har en generel udsagnskraft, eller bunder i enkeltstående begivenhe-
der. Dog må det konstateres, at Baltisk Hus som funktion står svagt i de øvrige bevil-
lingshaveres bevidsthed. Dette må til en stor del forklares på baggrund af den snævre
forbindelse med Erhvervsrådet. Virksomhederne skelner ikke mellem de to institutio-
ner, som da også i praksis må betegnes som en sammenhængende institution. Samti-
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digt kan det konstateres, at der blandt bevillingshaverne er en usikkerhed i forhold til,
hvilke ydelser Baltisk Hus/Erhvervs-rådet tilbyder.

7.3. Opsamling

Baltisk Hus skal ses som en nyorganisering og forstærkning af Erhvervsrådets tidligere
aktiviteter i forhold til de nye markeder omkring Østersøen. Interreg-bevillingen har i
Erhvervsrådets regi muliggjort en meget seriøs og ambitiøs satsning på Østersømarke-
det konkretiseret i etableringen af rådgivningsinstitutionen Baltisk Hus.

Baltisk Hus er blevet etableret stort set som planlagt i Interreg-programmets mål-
sætninger. De fysiske rammer er etableret, der er skaffet kvalificeret personale.  Insti-
tutionen har etableret netværk i Østersøområdet og har markedsført Bornholm som
økonomisk samarbejdspartner i Østersøområdet.

Baltisk Hus er specielt i slutningen af bevillingsperioden i stadig større omfang blevet
kontaktet af potentielle samarbejdspartnere fra det øvrige Østersøområde, hvilket indi-
kerer, at Baltisk Hus/Bornholm er synliggjort i erhvervskredse i Østersøområdet. Dette
behøver ikke at være et resultat af den generelle markedsføring af Baltisk Hus, men
kan i lige så høj grad være en afsmittende effekt af Bornholms øvrige engagement i
Østersøområdet. Her tænkes først og fremmest på aktiviteterne under Baltisk Uddan-
nelsesø, virksomhedsaktiviteter og konferenceaktiviteter mv.

Lokalt har Baltisk Hus bygget videre på Erhvervsrådets kontaktflade til det born-
holmske erhvervsliv samt allerede igangværende rådgivning vedrørende Østersø-
markedet. Fra starten har Baltisk Hus derfor haft arbejdsopgaver og en lokal kon-
taktflade. Baltisk hus har i 1992 og 1993 ikke foretaget en registrering af den udførte
rådgivning. I 1994 er antallet af løste opgaver for virksomheder og organisationer op-
gjort til 52. Målsætningen var 100 løste opgaver årligt. Det vil være forkert at vurdere
Baltisk Hus’ succes på dette kvantitative grundlag. Det relevante evalueringsgrundlag
må være de konkrete resultater og kvaliteten af rådgivningen, der er udført. Baltisk
Hus’ årsrapporter er ikke velegnede i denne sammenhæng. En fyldestgørende evalue-
ring af Baltisk Hus’ aktiviteter i perioden kræver en nærmere gennemgang af samtlige
udførte rådgivninger og aktiviteter i øvrigt. En sådan undersøgelse ligger udenfor in-
deværende rapports rammer. I stedet er fokus lagt på Baltisk Hus’ rådgivning af øvrige
bevillingshavere under Interreg.

Set i forhold til den betydning og de ressourcer, der er tillagt skabelsen af Baltisk Hus i
Interreg-Bornholm, er det umiddelbart overraskende, at så få af de private bevillings-
havere har benyttet sig af Baltisk Hus’ rådgivningsfaciliteter. I det omfang bevillings-
haverne har benyttet Baltisk Hus/Erhvervsrådet, er rådgivningen i flere tilfælde be-
grænset til forholdsvis enkle ydelser, som ikke trækker nævneværdigt på den kompe-
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tence, der er opbygget i Baltisk Hus. De små og mellemstore virksomheder er den
egentlige målgruppe for programmet, hvor det forudsættes, at de små virksomheder
ikke har ressourcer og viden til ved egen kraft at engagere sig i et økonomisk samar-
bejde med landene omkring Østersøen.

På baggrund af konklusionerne i kapitel 5 har undersøgelsen vist, at virksomhedernes
egne netværk og personlige præferencer i højere grad end de overordnede institutio-
nelle tilbud har været afgørende for virksomhedernes engagement i Østeuropa. Dels
som den igangsættende faktor, men også i forbindelse med den egentlige projektgen-
nemførelse, hvor virksomhederne har gjort brug af egne kontakter, men også benyttet
netværk skabt af virksomheder med en længere erfaring på markedet omkring Østersø-
en. Baltisk Hus har dermed ikke haft den funktion i forhold til de øvrige bevillingsha-
vere som forudsættes i Interreg-programmet. Der kan gives flere forklaringer på dette
resultat:

• De private bevillingshavere har i højere grad end forudsat i programmet haft re-
sour-cer og præferencer, der tillod et engagement i Østersøområdet.

• Baltisk Hus har ikke været synliggjort i forhold til bevillingshaverne.

• Ydelserne fra Baltisk Hus har ikke i tilstrækkeligt omfang været attraktive for de
øvrige bevillingshavere under Interreg.

Det er et åbent spørgsmål, om de øvrige bevillingshaveres brug af Baltisk Hus tegner et
generelt billede af bornholmske virksomheders brug af Baltisk Hus. Indeværende un-
dersøgelse kan ikke belyse dette generelle billede. Det kan hævdes, at bevillingshavere
under Interreg ikke tilhører Baltisk Hus’ målgruppe. Hvis dette er tilfældet, bør Baltisk
Hus’ målgruppe og ydelser i forhold til de private virksomheder defineres.

Ifølge målsætningen skulle Baltisk Hus medvirke til skabelsen af 100 arbejdspladser,
samt en forlængelse af turistsæsonen med 2 måneder. Disse mål er ikke indfriet. Måle-
ne har vist sig at være urealistiske, hvilket i høj grad må tilskrives den overdrevne op-
timisme, der herskede i begyndelsen af 1990’erne. Samlet må det dog konstateres, at
med skabelsen af Baltisk Hus har Interreg-midler medvirket til, at Bornholm har fået
en placering i forhold til Østersøområdet. I Baltisk Hus er der samlet erfaringer og
kontakter i forbindelse med konkret øst/vest-sam-arbejde. Hvis disse potentialer bliver
udnyttet rigtigt, har det bornholmske erhvervsliv i Baltisk Hus et udgangspunkt i det
videre arbejde i forhold til Østersøområdet.
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8. Afrunding

I indeværende evaluering af Interreg-programmet er det beskrevet, hvordan en række
virksomheder i projektperioden har forsøgt sig med fremstød på de nye markeder om-
kring Østersøen. Initiativernes karakter er varierende fra en første kontakt med de nye
markeder til investeringer i produktionsanlæg målrettet de nye markeder. Undersøgel-
sen har vist, at bornholmske virksomheder har etableret kommercielle forbindelser
med Østersøområdet. Spørgsmålet er, om denne udvikling kan tilskrives Interreg-
programmet?

Indeværende evaluering kan ikke besvare spørgsmålet. Det kan hævdes, at projekter
med udsigt til en økonomisk gevinst var blevet igangsat med eller uden støtte fra Inter-
reg-programmet. På den anden side viser undersøgelsen, at programmet i samspil med
bl.a. projekt Baltisk Uddannelsesø har bevirket, at en række virksomhedsledere og er-
hvervsfolk fra Bornholm er blevet fortrolige med personer og samfund, som de tidlige-
re har været mere eller mindre afskåret fra. Undersøgelsen viste samtidig, at erfaring
og personlige kontakter på markederne er en vigtig forudsætning for, at egentlige for-
bindelser kan realiseres indenfor den undersøgte tidsperiode. Interreg-programmet har
netop medvirket til, at en række forbindelser er blevet knyttet på flere niveauer. Fra det
politiske ned til direkte forbindelser mellem virksomhedsejere på Bornholm og er-
hvervsfolk fra det øvrige Østersøområde. I denne niveaudeling placerer rådgivningsin-
stitutioner som Baltisk Hus sig i midten, primært som en formidlende funktion mellem
det politiske niveau og erhvervene.

Virksomhederne i en region udvikler sig på baggrund af udviklingen i det omgivende
samfund, og på baggrund af stedbundne strukturer i virksomheden og lokalsamfundet.
Det er de stedbundne strukturer, den regionale erhvervspolitik retter sig mod. Enten
ved at kompensere for barrierer og meromkostninger, der er forbundet ved en bestemt
lokalitet, eller ved aktivt at bearbejde og fjerne barrierer. Interreg-programmets værk-
tøjer benytter sig fortrinsvis af sidstnævnte metode og heri tillægges skabelsen af en
rådgivningsinstitution en afgørende rolle.

Lokale rådgivningscentre tillægges ofte stor betydning i forbindelse med konkreti-
sering og gennemførelse af offentlige erhvervsudviklingsprogrammer. Det forudsættes,
at de lokale rådgivningsinstitutioner har den lokale kontakt og viden, der gør disse in-
stitutioner til et velegnet erhvervsudviklende instrument. I forhold til andre bevillings-
havere under Interreg-programmet har rådgivningsinstitutionen Baltisk Hus ikke haft
den afgørende betydning som institutionen tillægges i programmet. Dette kan ikke ses
som en kritik af institutionen. Dels kan undersøgelsen ikke danne et generelt billede af
Baltisk Hus, dels kan Baltisk Hus, sammenlignet med andre lignende rådgivningsin-
stitutioner, meget vel være en af de mere vellykkede rådgivningsinstitutioner.
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I forbindelse med evalueringen af  Borntek38 blev 35 bornholmske fremstillings-
virksomheder med over 5 ansatte spurgt om, hvordan de inden for de sidste 5 år havde
fremskaffet rådgivning og service i forbindelse med produktudvikling og indtrængning
på nye markeder mv.? Undersøgelsen viste, at bornholmske virksomheder i begrænset
omfang benyttede sig af eksterne rådgivere. I 29 tilfælde havde virksomhederne benyt-
tet sig af eksterne rådgivere. I tre tilfælde havde denne rådgiver været halv eller hel
offentlig, og en af disse havde været bornholmsk. I de øvrige tilfælde havde rådgiveren
været en privat udbyder, som oftest befandt sig i virksomhedens økonomiske kæde.
Dvs. samarbejdspartnere, som virksomheden i forvejen havde et kendskab til. Samme
tendens er fundet ved en tidligere undersøgelse i Sønderjylland39. Sammenholdes dette
resultat med indeværende undersøgelse, kan de øvrige bevillingshaveres brug af Bal-
tisk Hus karakteriseres som stor. Ses der samlet på evalueringerne af Borntek og Inter-
reg-progammet, antyder begge undersøgelser, at halv og hel offentlige institutioner ik-
ke har den betydning, de tillægges i de førte erhvervspolitikker.

                                                       
38 Susanne Jensen m.fl. “Borntek. Evaluering af et program for erhvervsudvikling på Bornholm 1988-1992”.

Institut    for Grænseregionsforskning 1994.
39 Ibid. Side 82-83.
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Bilag 1: Bevillinger fordelt på foranstaltningstyper

NR. PROJEKTNAVN BEVILLINGS-
HAVER

BEVIL-
LING

UDBE-
TALT

ART.NR

1 Filmfestival 1992 TV2 Bornholm 350.000 350.000 14c

5 Drift af Baltisk Hus, 1992 Erhvervsrådet 1.300.000 1.300.000 14c

5 Drift af Baltisk Hus, 1993 Erhvervsrådet 1.200.000 1.200.000 14c

5 Drift af Baltisk Hus, 1994 Erhvervsrådet 1.250.000 1.000.000 14c

6 Markedsforundersøgelse, Kabeltromlevogne Boholm Maskinfab. 100.000 100.000 14c

9 Affaldsuddannelse Bofa 195.000 195.000 14c

15 Forundersøgelse etablering af butik Turistbutik 102.978 102.978 14c

17 Turistmarkedsføring i Polen Baltisk Hus 80.000 80.000 14d

18 Mediefunktion under Baltisk Hus TV2 Bornholm 200.000 200.000 14c

23 Video: Markedsføring af Bornholm Rønne Kommune 135.000 135.000 14c + 14d

33 Filmfestival 1993 TV2 Bornholm 263.600 263.600 14c

34 Markedsføringsmanual for iværksætterudd. LIC 120.000 120.000 14c

35 Færdigbygning af lettiske lystbåde Martech 90.000 90.000 14c

36 Turistmarkedsføring i Berlin Bornholms Tidende 75.000 75.000 14c + 14d

40 Markedsføring af limtræ  i Tyskland Bornholms Limtræ ApS 200.000 200.000 14c

41 Baltisk Erhvervskonference Ledernes Hovedorganisation 47.500 47.500 14c

42 Markedsføring af Autocad i Letland Mikrocentret & Martech 71.862 71.862 14c

45 Markedsføring af frituresteger i Polen Trio Nexø A/S 56.700 56.700 14c

48 Busrute  Bornholm-Berlin Snogebæk Turistfart 12.442 12.442 14d

50 Uddannelse vedr. affaldsteknologi Steenberg ApS 28.578 28.578 14c

51 Rådgivningscenter Baltikum Nexø Revision I/S 47.000 47.000 14c

53 Markedsføring af maritim industri Nexø Havn 125.000 125.000 14c

56 Markedsføring  af specialovne i Polen Sandbjerg Industriovne 49.900 49.900 14c

57 Drift af Baltisk Mediecenter,  1/7-93 - 31/12-
93

Baltisk Mediecenter 857.000 857.000 14c

58 Deltagelse i udstilling i Polen Norfo K/S 38.300 0 14c

59 Forprojekt i udvikling af mobilt rensnings-
anlæg

Cleanwater Foundation 239.575 239.575 14c

60 Markedsføring af maskiner i Letland Granhøj Landbrugsmaskiner 25.975 25.975 14c

61 Baltisk Interregkonference Bornholms Amt 50.000 50.000 13i

64 Handlingsplan for lettisk joint-ventures Nexø Skibs- & Bådebyggeri 128.562 128.562 14c

65 Markedsundersøgelse i Polen Sydhavnens Bådebyggeri 78.500 78.500 14c
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NR. PROJEKTNAVN BEVILLINGS-
HAVER

BEVIL-
LING

UDBE-
TALT

ART.NR

66 Markedsundersøgelse,  aluminiumsskibsvin-
duer

Ship Windows ApS 107.500 107.500 14c

67 Markedsføringsundersøgelse, medicinalprod.,
Densamino

Producent 131.000 65.500 14c

68 Markedsføring af bildele i Letland Leo Anker, Nexø 49.450 0 14c

69 Markedsføringsundersøgelse, gravsten Sten- & Billedhuggeri 60.000 0 14c

70 Markedsføringundersøgelse, granit Forenede Granitbrud 113.835 113.834 14c

71 Miljøhandlingsplan for Slupsk Steenberg ApS 64.277 64.277 14c

72 Etablering af handelshus Baltik Trade Center 270.000 135.000 14c

75 Markedsundersøgelse,  skibselektronik Bornholms Skibsradio 85.400 0 14c

76 Teknologieksport Polen Bioraf Danmark Fonden 475.000 237.500 14c

78 Udstillingsværelser på hotel i DDR Sydhavnens Bådebyggeri 73.750 73.750 14c

81 Forundersøgelser boliger, Slupsk, Polen Jens Møller, Gudhjem 60.050 60.050 14c

82 Bygningsbevaring i Estland v.hj.a. Reg.Syst.,
Save

Steenberg ApS 33.800 33.800 14c

83 Markedsføring af rensningsanlæg Cleanwater Foundation 346.500 277.200 14c

85 Forprojekt i Estland om havne- og byplan-
lægning

Blå Streg ApS 47.250 47.250 14c

87 Markedsundersøgelse i Tyskland vedr. akva-
vit

Bornholms Spritfabrik 225.000 225.000 14c

90 Baltisk Konference, 1994 Bornholms Amt 80.000 79.540 14c

91 Baltisk Investeringskonference Erhvervsrådet 102.931 102.931 14c

94 Markedsføring af granit Hjs Stenhuggeri 35.800 35.800 14c

95 Film- & TV-Festival, 1994 TV2 Bornholm 210.000 210.000 14c

96 Markedsføring af Bornholm i Baltikum Destination Bornholm 300.000 120.000 14c

100 Tolkeanlæg Erhvervsrådet 266.552 266.552 14c

Total bevilling/Tilskud vedr. Interreg I Baltisk Hus 10.656.567 9.485.656

13 Produktionsudstyr Mediegruppen Bornholm 27.909 27.909 14c

38 Produktionsanlæg Bygge- og anlægsvirksomhed 424.000 212.000 14c

39 Snedkerlimtræ-produktionsudstyr Bornholms Limtræ ApS 300.000 278.846 14c

39 Ny produktionshal Bornholms Limtræ ApS 173.700 173.700 14c

49 Produktionsudstyr Bygge- og anlægsvirksomhed 347.250 347.250 14c

77 Etab. af produkt.- og handelsvirksomhed. 130.875 130.875 14c

Total Bevilling/Tilskud Vedr. Interreg I Investerings-
støtte

1.403.734 1.170.580
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NR. PROJEKTNAVN BEVILLINGS-
HAVER

BEVIL-
LING

UDBE-
TALT

ART.NR

11 Golftræningscenter Bornholms Golf Klub 200.000 200.000 14a

11 Extrabevilling Bornholms Golf Klub 30.447 30.447 14a

16 Golfskolefaciliteter Nexø Golf Klub 200.000 200.000 14a

16 Extrabevilling Nexø Golf Klub 30.447 30.447 14a

54 Bygning På Krydstogtkaj Rønne Havn 292.078 292.078 14d

55 Uddybning Af Indsejling Rønne Havn 513.128 513.128 14d

Total Bevilling/Tilskud Vedr. Interreg I Infrastruktur 1.266.100 1.266.100

25 Edb supervisor LIC 150.000 75.000 Socialfonden

26 Handel med østlande Mediegruppen Bornholm 71.100 71.000 Socialfonden

32 Medieundervisere Baltisk Hus/TV2 Bornholm 164.655 134.682 Socialfonden

73 Bed & Breakfast Beskæftigelsesgruppen 527.550 482.540 Socialfonden

80 Baltic Design Beskæftigelsesgruppen 391.500 313.200 Socialfonden

97 Baltisk Innovation Baltisk Hus/Erhvervsskolen 63.000 31.500 Socialfonden

98 Videndatabase-opbygning Baltisk Mediecenter 300.000 109.038 Socialfonden

Total Bevilling/Tilskud Vedr. Interreg I; Erhvervsud-
dannelser

1.667.805 1.216.960

2 Administation af Interreg Bornholms Amt 600.000 484.783

Total bevillinger/forbrug af Intereg I-midler
15.594.206 13.624.079
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Bilag 2: Metode

Evalueringen af Interreg-Bornholm er bestilt af Bornholms Amt, og opgavens omfang
er aftalt med amtet og Erhvervsfremme Styrelsen. I denne forbindelse blev det aftalt, at
evalueringen skulle omfatte samtlige bevillinger dog med en særlig vægt på Baltisk
Hus, som dels havde opnået de største bevillinger, dels var en nyskabelse i forhold til
regionale EU-programmer generelt. Udover disse afgrænsninger, stod det frit for
Bornholms Forskningscenter at tilrettelægge evalueringen. Tidsrammen for evaluerin-
gen var 4 måneder med aflevering 1. juni 1995.

Grunddata

Fra evalueringens start var følgende data til rådighed:

• Bornholms Amts EU-ansøgning incl. programmet for Interreg-Bornholm.

• Bevillingshavernes ansøgninger incl. Bornholms Amts sagsbehandlinger.

• Oversigter over udbetalte beløb fordelt på foranstaltningstyper.

• Oversigter over afslag.

Desværre var det kun muligt for Erhvervsfremme Styrelsen at fremskaffe et fåtal af be-
villingshavernes evalueringer af de støttede projekter. Bornholms Forskningscenter har
derfor indhentet udvalgte afrapporteringer direkte hos bevillingshaverne. Fraværet af
evalueringsrapporter har hæmmet evalueringen og betydet, at det fra starten var van-
skeligt at skabe sig et overblik over forløbet i de enkelte sager.

Struktur

Fra evalueringens start blev samtlige bevillinger struktureret på baggrund af data, der
på daværende tidspunkt var til rådighed. Groft sagt blev bevillingerne delt i to grupper.
1. Bevillinger givet til projekter med et direkte kommercielt sigte for den enkelte be-
villingshaver. 2. Projekter med et mere alment sigte i forhold til det samlede born-
holmske erhvervsliv. Gruppe 1. var fortrinsvis karakteriseret af at være små privatejede
bornholmske virksomheder. Denne gruppe var samtidig Baltisk Hus og Interreg-
programmets primære målgruppe. Derfor blev det besluttet, at underkaste denne grup-
pe en ensartet undersøgelse, primært via spørgeskemaer. Gruppen af bevillinger, der
havde et mere alment sigte, blev først endeligt struktureret i løbet af rapportskrivnin-
gen. Baltisk Hus havde dog fra starten fået sin egen plads i forbindelse med undersø-
gelsen.
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Indsamling af data

I alt blev der i forbindelse med undersøgelsen foretaget 15 personlige interviews, ud-
sendt 24 spørgeskemaer og lavet et antal telefoninterviews. De personlige interviews
blev først og fremmest anvendt i forbindelse med kortlægning af de overordnede tiltag,
primært varetaget af Bornholms Amt, Baltisk Hus og Baltisk Medie Center. Personlige
interviews blev dog også benyttet i forbindelse med bevillingshavere med et kommer-
cielt sigte. I disse tilfælde blev der i interviewet taget udgangspunkt i det udsendte
spørgeskema. Telefoninterviewene blev brugt dels i forbindelse med bevillinger, der
var perifere i forhold til evalueringens hovedproblemstillinger, dels til supplerende
oplysninger.

Analysen

Evalueringen tager udgangspunkt i indholdet af programmet Interreg-Bornholm sam-
menholdt med de opnåede resultater. Samtidig er det i evalueringen tilstræbt at vise
afledte effekter af programmet. Samme koncept går igen i vurderingen af de enkelte
bevillinger.

Som det fremgår af spørgeskemaet i bilag 4, blev bevillingshaverne spurgt om en ræk-
ke data vedrørende de enkelte virksomheder. Fra evalueringens start var det hensigten
at sammenholde disse oplysninger med virksomhedernes opnåede resultater under In-
terreg. Formålet var at isolere karakteristika ved de enkelte virksomheder, som måske
havde betydning for evnen til at engagere sig på nye markeder. Tidsrammen for evalu-
eringen betød, at analysen ikke kunne gennemføres fuldt ud. I indeværende undersø-
gelse har derfor kun udvalgte data undergået en egentlig analyse.
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Bilag 3: Kommissorium for evaluering af Interreg-
Bornholm

Bornholms Forskningscenter gennemfører en evaluering af Interreg-progam 1 for
Bornholm til aflevering 1. juni 1995. Bornholms Amt yder assistance til evalueringen.
Pris for evalueringen andrager  kr. 75.000.  Evalueringens indhold, tidsplan og ar-
bejdsdeling mellem Bornholms Amt og Bornholms Forskningscenter fremgår af ne-
denstående.

Projektskitse

Projektskitsen er udformet som en disposition, der kort beskriver, hvilke typer beskri-
velser og analyser der søges gennemført indenfor de givne rammer. Dispositionen er
dog foreløbig og der tages forbehold for den endelige disposition.

1. Indledning
1.1 Evalueringens opbygning
1.2 Formelle baggrund for programmet. (EF-kommissionens meddelelse C(90) 
 1562/3).
1.3 Historiske baggrund. Opbruddet i Østeuropa. De baltiske staters selvstændig
      hed.

2.  Interreg-Bornholms målsætninger og redskaber
2.1 Målsætninger

- Østersøen som udviklingsområde.
    - Turisme (Udvidelse af sæson samt skabelse af østeuropæisk marked).

- Erhvervsudvikling (Produkt- og markedsudvikling, udvidet branchesammen-
sætning).

2.2 Redskaber
   - Samlede finansiering af programmet.
    - Rådgivning af små og mellemstore virksomheder (Etablering af Baltisk Hus).
    - Støtte til investeringer i virksomheder.
    - Forbedring af infrastrukturen.
    - Erhvervsuddannelsesforanstaltninger.
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3. Evaluering af programmets gennemførelse
    - Sammensætning af kompetente udvalg samt formel sagsbehandling.
    - Formidlingen af støttemuligheder.

- Den endelige fordeling af støtte på målgrupper og programpunkter, sammen-
lignet med det oprindeligt planlagte. Herunder forklaringer til evt. forskydnin
ger.

   - Programmets tidsplan. Hvilke justeringer skete der undervejs og hvorfor?

4. Evalueringskoncept for projekter under Interreg
Der vil blive udarbejdet et evalueringskoncept, der, i det omfang det er muligt, til-
passes de enkelte projekttyper. (Jf. underoverskrifter i kap. 5).
Evalueringen vil tage sit udgangspunkt i tilgængelige papirer på de enkelte sager.
Dvs. først og fremmest ansøgninger og slutevalueringer. Derudover er det målsæt-
ningen, at alle bevillingsmodtagere bliver kontaktet personligt, enten telefonisk el-
ler face to face. I flere tilfælde har bevillingsmodtagere opnået støtte fra flere pro-
grampunkter. I det omfang, der er sammenhæng mellem de enkelte bevillinger, vil
de blive evalueret under et.

5. Evaluering af projekterne
Evalueringen tænkes gennemført efter flg. opdeling.

5.1 Foranstaltningstypen Baltisk Hus.
 Til denne pulje er der bevilliget i alt 10.382.239 kr. af Interreg-programmets

samlede  EU-bevilling på 15.660.196 kr. Deraf har Baltisk Hus og Baltisk Me-
die Center opnået en bevilling på henholdsvis 3.750.000 og 857.000 kr. Evalue-
ringen af denne foranstaltningstype og herunder de to institutioner får særlig
vægt i  rapporten.

- Generel rådgivning (Baltisk Hus).
I evalueringen vil indgå en vurdering af institutionens aktiviteter set i forhold
til  målsætningerne. I denne forbindelse vil det blive vurderet, i hvilket om-
fang driften af  Baltisk Hus har været rettet mod det private erhvervsliv. Der-
udover vil det blive vurderet, i hvilket omfang institutionen kan opretholde si-
ne aktiviteter efter Interreg-programmets udløb.

- Baltisk Medie Center
Baltisk Medie Center har opnået flere bevillinger rettet mod aktiviteter spæn-
dende fra generel rådgivning til undervisning. Evalueringen vil først og
fremmest vurdere aktiviteterne i sin helhed. Samtidig vil det blive søgt vurde-
ret, om der med Baltisk Medie Center er skabt en institution, der i fremtiden
kan servicere medievirksomheder i Østersøområdet.
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- Konferencer
Evalueringen må tage sit udgangspunkt i konferencernes målsætning sam-
menlignet med det faktiske forløb.

- Markedsundersøgelser
Det vil blive vurderet, i hvilket omfang bevilingsmodtagerne har kunnet ud-
fylde målsætningerne i ansøgningen, og om undersøgelserne, i det omfang de
er gennemført, har ført til videre aktiviteter. Derudover undersøges det, om
bevillingsmodtagerne har opnået erfaringer, der kan bruges i forbindelse med
nye tiltag i Østeuropa.

- Markedsføring af produkter

- Markedsføring af turisme

- Markedsføring af uddannelser
Evalueringen af markedsføringstiltagene må i lighed med de øvrige tiltag tage
udgangspunkt i opfyldelsen af målsætningerne. I forhold til gennemførte mar-
kedsføringer i programperioden, er det en relevant antagelse, at markedsfø-
ringen på nuværende tidspunkt har givet målelige resultater. Evalueringen vil
derfor også fokusere på efterspørgslen efter de markedsførte produkter. I for-
bindelse med markedsføring af turisterhvervet, kan det dog være uhyre van-
skeligt at påvise en konkret effekt af en markedsføring. En evt. øget turist-
strøm fra det baltiske område kan have mange årsager, som ikke lader sig
identificere i denne rapport.
Evalueringen af markedsføringstiltag vil samtidig fokusere på evt. andre mere
langsigtede gevinster ved markedsføringen, her tænkes der på konkret erfa-
ring med østmarkedet, netværksdannelser mv., der kan komme bevillings-
modtagerne til gavn.

- Restgruppe: projekter, forundersøgelser, kulturelle begivenheder mv.
Det er ikke muligt at skitsere et generelt evalueringskoncept for denne rest-
gruppe. Evalueringen må tage sit udgangspunkt i de konkrete tiltag og formål.

5.2 Foranstaltningstypen investeringstilskud

5.3 Foranstaltningstypen Infrastruktur.
Disse foranstaltningstyper har hver opnået tilskud under Interreg-programmet
på  1.567.144 kr. Tilskuddene er gået til konkrete fysiske anlæg.
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Evalueringen vil fokusere på projekternes faktiske gennemførelse, og det forsø-
ges at vurdere i hvilket omfang investeringer bliver anvendt til det skitserede
formål.

5.4 Foranstaltningstypen erhvervsuddannelser.
Denne foranstaltningstype har opnået et tilskud på 1.555.900 kr. under Interreg-
programmet. Evalueringen vil først og fremmest fokusere på gennemførelsen af
støttede uddannelsestiltag set i forhold til målsætninger i ansøgningen: Hvor
mange deltog, og blev uddannelsesforløbet vurderet værende succesfyldt.

6. Opsamling og Perspektivering

De fundne resultater opsummeres og perspektiveres med henblik på gennemførelse af
fremtidige programmer samt erhvervsudviklingen på Bornholm generelt.
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Bilag 4: Spørgeskema: Markedsundersøgelser

Firma navn______________________________________________________________

Adresse_______________________________________________________

Telefon nr.___________________________

Dette skema er udfyldt af __________________________________________________

Beskrivelse af firma

1. Beskriv i stikord ganske kort virksomheden, herunder årstal for etablering og evt. ejerskabsrelationer.

     __________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________

     __________________________________________________________________________

2. Hvor mange ansatte er der i virksomheden?

3. Hvordan fordeler de ansatte sig mellem:

Ufaglærte

Faglærte

Ansatte med en teoretisk uddannelse.
(f.eks. ingeniører, merkonomer mv.)

4. Hvilket produkt/produkter tilbyder virksomheden?________________________________

____________________________________________________________________________

5. Cirka hvor mange kunder har virksomheden?
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6. Er der enkelt kunder, der aftager mere end 50% af afsætningen ? Herunder både salg af varer og tjeneste-
ydelser.

Ja          

Nej        

7. Hvem konkurrerer virksomheden først og fremmest med på markedet? Sæt kun et kryds.

 Bornholmske virksomheder

 Danske virksomheder

 Internationale virksomheder

8. Hvad er virksomhedens stærkeste sider i denne konkurrence? Sæt kryds i maksimum to af felterne.

Pris 

Kvalitet

Lokalisering  på Bornholm

Know-how

Andet _______________________________________________________________

9. Oplever virksomheden en øget konkurrence på markedet?

 Ja                  Fortsæt med spørgsmål 9a

 Nej Fortsæt med spørgsmål 10

 Ved ikke     Fortsæt med spørgsmål 10

9a. Hvad skaber denne konkurrence? Sæt kun ét kryds

Et vigende marked

Nye konkurrenter

Nye teknologier

Andet_______________________________________________________
Fortsæt med spørgsmål 10
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10. Skabes omsætningen primært på et eller flere af flg. markeder? Skriv karakter fra 0 til 5 i felterne. Karakte-
ren 5 gives, hvis der udelukkende skabes omsætning på dette marked. Karakteren 0 gives, hvis der ingen om-
sætning er på dette marked.

Bornholm 

Danmark

Østlande

Skandinavien

Øvrige verden

11. Når der ses bort fra tiltagene under Interreg bevillingen, har virksomheden så inden for de seneste 5 år, forsøgt
at etablere sig på nye markeder?

 Ja          Fortsæt med spørgsmål 11a

Nej       Fortsæt med spørgsmål 12

11a. Hvilke varer har virksomheden forsøgt at markedsføre?______________________

______________________________________________________________________

11b. Har denne markedsføring afgørende betydning for den nuværende afsætning?

Ja

Nej

  Fortsæt med spørgsmål 12
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Interreg markedsundersøgelsen

12. Beskriv kort hvordan idéen til at forsøge en markedsundersøgelse med støtte fra Interreg opstod?
Spørgsmålet skal belyse om støttemuligheden under Interreg i sig selv skabte initiativet, eller virksomheden
forud havde seriøse planer, herunder hvordan disse er opstået.

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

13. Havde virksomheden eller ansatte erfaringer/kontakter med, det land/lande som virksomheden har undersøgt,
før Interregprogrammet gennemførelse?

Ja           Fortsæt til spørgsmål 13a

Nej        Fortsæt til spørgsmål 14

13a. Beskriv disse erfaringer/kontakter ________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Fortsæt med spørgsmål 14

14. Hvilket produkt skal evt. forsøges markedsført i kraft af Interreg bevillingen?_______________

      _____________________________________________________________________________

15. Udførte/udfører virksomheden selv markedsundersøgelsen?

Ja          Fortsæt med spørgsmål 16

Nej       Fortsæt med spørgsmål 15a
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15a. Hvem hjalp/hjælper med udformningen af markedsundersøgelsen?______________

_______________________________________________________________________

15b. Hvori bestod/består hjælpen?____________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Fortsæt med spørgsmål 16

16. Har Baltisk Hus ydet nogen form for hjælp i forbindelse med Interreg forløbet?

Ja       Fortsæt med spørgsmål 16a.

Nej    Fortsæt med spørgsmål 16c.

16a. Hvilke opgaver løste/løser Baltisk Hus? ___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

16b. Har hjælpen fra Baltisk Hus været afgørende for forløbet?

Ja

Nej

Fortsæt med spørgsmål 17

16c.  Hvorfor blev Baltisk Hus ikke benyttet? __________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Fortsæt med spørgsmål 17
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17. Hvilke forhåbninger havde/har virksomheden til markedsundersøgelsen?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18. I hvilken grad er forventningerne opfyldt?_________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

19. Hvilken betydning har dette resultat for virksomheden?_______________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

20. Hvilke faktorer havde/har afgørende betydning/indvirkning på resultatet?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

_______________________________________________________________________________

21. Har virksomheden i kraft af Interregprogrammet forbedret sine muligheder for at komme ind på  markedet
omkring Østersøen?

Ja              Fortsæt med spørgsmål 21a

Nej            Fortsæt med spørgsmål 22

Ved ikke   Fortsæt med spørgsmål 21a
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21a. Hvordan har virksomheden (måske) forbedret sine muligheder?_______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

22. Har virksomheden planer om igen at forsøge sig på markedet omkring Østersøen?

Ja                             Fortsæt med spørgsmål 22a

Nej                  Fortsæt med spørgsmål 22f næste side

Ved ikke                  Fortsætmed spørgsmål 22a

22a. På hvilket marked?____________________________________________________

22b Med hvilket produkt?__________________________________________________

22c. Hvorfor vælges netop dette marked og produkt?_____________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

22d. Hvem skal medvirke til markedsundersøgelse og markedsføringen?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Spørgeskemaet er udfyldt. Tak for hjælpen. Evt kommentarer kan skrives på næste side.
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22f. Hvorfor vil virksomheden ikke igen  forsøge sig på markedet omkring Østersøen?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Spørgeskemaet er udfyldt. Tak for hjælpen.

Eventuelle suplerende kommetarer kan skrives herunder.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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