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Ansökan om företagsstöd - SuperPark Sverige AB
(RUN/357/2016)

Ärendebeskrivning
Efter ett finskt koncept med äventyrs/aktivitetsanläggningar, ägt av SuperPark OY,
kommer en SuperPark-anläggning att etableras som ett joint venture mellan det
finska bolaget och bolaget TLBV Hospitality AB. Investeringarna i den fastighet där
verksamheten ska bedrivas görs i Aktivitetshallen i Åre AB, och investeringarna i de
aktiviteter/attraktioner som inryms i fastigenheten görs av SuperPark Sverige AB
Den nu aktuella investeringen i det aktivitetscentrum en Superpark med en mängd
inomhusarenor för olika sport- och idrottsinspirerade aktiviteter innebär främst att
aktivitetsutbudet ökas kraftigt under barmarkssäsongen, och därmed väsentligt
stärker den turistprodukt som ska attrahera besökande även under den tiden på året.
Anläggning har naturligtvis betydelse även under skidsäsongen de dagar vädret inte
inbjuder till uteaktiviteter, men det är effekterna Superparken har på attraktiviteten
under barmarksperioden som är avgörande för utvecklingen av orten som
åretruntdestination. Med mer turister året runt förbättras även förutsättningarna för
övrigt näringsliv som hotell/boende, restauranger/matställen, affärer och övriga
serviceföretag. Verksamheten i Superparken beräknas generera en direkt
sysselsättningseffekt till mellan 10 till 15 årsarbeten, men påverkar sysselsättningen
även i andra företag som livnär sig främst på turismen i Åre.
Investeringen kommer att genomföras i de två separata bolagen med en maximal
stödberättigad investering om 25 mnkr i vartdera projektet.
Aktivitetshallen i Åre AB ägs till 100 % av TLBV Hospitality AB och kommer
också att gå in med 49 % ägande av SuperPark Sverige AB, som idag ägs till 100 %
av SuperPark OY
Investeringens godkända kostnader och finansiering –
Aktivitetshallen i Åre AB

Godkända investeringskostnader

Finansiering

Byggnader/anläggning

25 000 000

Summa

25 000 000

Sökt företagsstöd
Banklån
Egen finansiering
Namnrättighet
Summa

6 250 000
10 522 000
6 728 000
1 500 000
25 000 000

Datum
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SuperPark Sverige AB

Godkända investeringskostnader

Finansiering

Byggnader/anläggning
Maskiner/Inventarier

5 000 000
15 000 000

Sökt företagsstöd
Banklån via ägarbolagen

6 250 000
13 750 000

Summa

20 000 000

Summa

20 000 000

.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regional utvecklingsförvaltning 2016-06-07

Förvaltningschefens förslag
Regionala utvecklingsnämnden beslutar
1. Region Jämtland Härjedalen beviljar stöd om maximalt 6 250 000 kronor till
Aktivitetshallen i Åre AB.
2. Region Jämtland Härjedalen beviljar stöd om maximalt 6 250 000 kronor till
SuperPark Sverige AB.
3. Det totala stödet till dessa två företag uppgår maximalt till 12 500 000 kronor.

I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Utdrag till

Sven Winemark, Näringsliv

Områdeschef Verksamhetsområde

Datum

4. Ansökan om medfinansiering till projektet Export 3.0 Fler internationella gäster till JH! (RUN/314/2016)
Ärendebeskrivning
Beslut i detta ärende fattades av arbetsutskottet den 17 maj 2016, § 118, och anmäldes
som delegationsbeslut för nämnden den 31 maj 2016, § 110. Med anledning av att det
har skett förändringar i arbetet med EasyJet måste detta beslut upphävas och ett nytt
beslut fattas i samma ärende.
I gällande regionala utvecklingsstrategi (RUS) är en av de prioriterade insatserna att
öka antalet utländska gäster som besöker vårt län. Speciellt intressant är det för
näringen att få fler internationella gäster som besöker vårt län under vintersäsong och
bidrar till en tillväxt.
Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har i föreliggande projekt blivit kontaktade av
Swedavia med anledning av att en internationell flygoperatör har ställt frågor, till
Swedavia, rörande lämpliga flygdestinationsorter som kan erbjuda deras gäster
vinterupplevelse. Swedavia har i sin tur kontaktat JHT då Åre Östersunds Airport
och regionens utbud anses ha ett tilltalande utbud av upplevelser.
I det fortsatta arbetet mellan JHT och flygoperatören, i ett så kallat joint venture
projekt, har det blivit möjligt att under kommande vintersäsong, med möjlighet till
förlängning, genomföra en inkommande charterliknande verksamhet med 14-15 turer
mellan England och Åre Östersund Airport. Antalet passagerarplatser uppgår till 156
st per flyg.
Projektet genomförs i två insatser – dels marknadsbearbetning, dels kostnadstäckning
per flyg.
Den inledande marknadsföringskampanjen uppskattas att kosta 1,5 miljoner kronor.
Marknadsinsatserna och kostnadstäckningen beskrivs närmare i beslutsunderlaget
Bilaga 1 till detta beslut. Det man skall observera att den bit i marknadsplanen som det
står att JHT, Skistar och VisitSweden har ansvar för, ligger utanför finansieringen i detta
projekt
Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen med max 50 procent av
redovisade och betalda utgifter dock max 2 500 000 kr. Övrig finansiering görs av
berörd näring i länet samt EasyJet.
Projektet är prioriterat utifrån Regionalt Tillväxtprogram för Jämtlands län,
insatsområde Innovation och förnyelse. Projektet drivs av Jämtland Härjedalen Turism
(JHT) med org.nr. 769600-7686. Projektledare/kontaktperson är Karin Gydemo
Grahnlöf.
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Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse regional utvecklingsförvaltning 2016-06-07
Arbetsutskottets protokoll 2016-05-17, § 118
Regionala utvecklingsnämndens protokoll 2016-05-31, § 110
Bilaga 1¸ Beslut till Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
Bilaga 2; Redovisningsplan för ansökningar om utbetalningar av projektstöd.
Samarbete mellan besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och Easy Jet 2016/2017.

Förvaltningschefens förslag
Förvaltningschefen föreslår regionala utvecklingsnämnden
1. Regionala utvecklingsnämndens upphäver arbetsutskottets beslut § 118, 201605-17.
2. Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen, beslutar inom
den regionala utvecklingspolitiken, att bevilja finansiering till projektet
”Export 3.0 - Fler internationella gäster till JHT” med 50,00 % av projektets
redovisade och godkända totalkostnader, dock högst 2 500 000 kronor.
3. Beslutet gäller för tiden 2016-06-14 – 2017-05-30 och under förutsättning att
övrig finansiering ordnas i enlighet med ansökningshandlingarna samt att
projektet genomförs enligt ansökans angivna årstempo.
4. Beslutet gäller enligt de detaljer som redogörs i Bilaga 1¸ Beslut till Jämtland
Härjedalen Turism (JHT).
Region Jämtland Härjedalens motivering –
Att öka antalet utländska turister som besöker vårt län är en av de prioriterade
insatserna i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som gäller för regionen. Detta
projekts intentioner ligger därför helt i linje med gällande RUS och prioriteras därför
av Region Jämtland Härjedalen.
Särskilda villkor –
Innan första flygningen genomförs skall modellen för avkastningsberäkning
verifieras och redovisas.
Efter avslutat projekt skall en gemensam utvärdering av projektet ske som skall ligga
till grund för framtida ställningstagande för fortsatt verksamhet.
I tjänsten

Anders Byström
Förvaltningschef

Sven Winemark
Näringsliv
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Utdrag till

Karin Gydemo Grahnlöf, Jämtland Härjedalen Turism och Sven Winemark, område
Näringsliv
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