Titel og leadpartner

”Fremtidens grønne iværksættere” – v. NEXT Uddannelse København
Flere skal vælge en STEM uddannelse, Flere kvinder i STEM, Flere faglærte med STEM kompetencer,
Projektbeskrivelse
Mere opkvalificering med STEM, Faglærte uddannelser der fører til beskæftigelse, Gennemførsel på
Målsætninger – lokaliteter –
erhvervsuddannelserne, Flere kompetencer til den grønne omstilling
varighed - hovedaktiviteter –
Projektet vil i perioden januar 2023 – juni 2025 videreudvikle de gode erfaringer og koncepter fra
målgrupper – output deres nuværende projekt ”Fremtidens grønne STEM iværksættere”, hvor elever på grundforløb 2
effekter
undervises i grønt iværksætteri. Der vil i fortsættelsen af projektet være et større fokus på skolevirksomhedssamarbejde som faciliteres af Gate 21. Ved at virksomhederne stiller problemstillinger og
cases til rådighed, knyttes elevernes kompetencer tættere på det virkelige arbejdsmarked.
Projektets primære målgruppe er eleverne, som får viden om grønt iværksætteri, sekundært
undervisere som opkvalificeres.
Partnere og interessenter Partnere: Fonden for Entreprenørskab, Gate 21
Interessenter: Forskellige virksomhedssamarbejder indenfor relevante brancher

Samlet budget på i alt: 2.064.000 kr., som søges finansieret således:
RegionH:
1.564.000 kr. (udgør 75% af budgettet)
Budget – Finansiering – RegH- NEXT
340.00 kr.
del
Fonden for entreprenørskab: 160.000 kr.
Økonomi

- Afhængig af tilskud og
ekstern funding

Vurdering i forhold til tildelingskriterier
(pointskala: 1 = mangelfuld, 2 = OK, 3 = stærk, 4 = meget stærk)
Lever op til regionens målsætning indenfor både STEM og flere faglærte, og tværgående for flere
4.
kompetencer til den grønne omstilling.
Projektet kan ikke gennemføres uden midler fra regionen. Partnere i projektet lægger selv 25%
3.
egenfinansiering gennem timeforbrug.

- Mulighed for skalering

2. Undervisningsmateriale gøres tilgængeligt for andre skoler.

- Bredt partnerskab

3. Spændende samarbejde mellem skole og virksomheder.
Konceptet er allerede afprøvet i et tidligere projekt. Interessant med nyt element af
2.
virksomhedssamarbejde i projektet.

- Regional udvikling

- Nyskabende
Samlet vurdering (max 20
point)

14 Spændende projekt, som dækker mange af regionens målsætninger og som allerede har vist
gode resultater i nuværende projekt.
Yderligere bemærkninger

(om fx: Formalia, effektkæde og kritiske antagelser, organisering og milepælsplaner, kommunikation)
Fortsættelse af nuværende projekt ”Fremtidens grønne STEM iværksættere”.

