Vedrørende ansøgning til projekt
”Fremtidens Maritime Håndværker”
BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE
Europas Martime Udviklingscenter har søgt 9,5 mio. fra EU's Socialfondsmidler og 3,4
mio. kr. fra Region Hovedstadens erhvervsudviklingsmidler til gennemførelse af projekt
”Fremtidens Maritime Håndværker”.
INDSTILLING
Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum:



Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,518 mio. kr. af EU's Socialfondsmidler.
Indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 3,396 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015.

SAGSFREMSTILLING
Fakta
Projekttitel:
Ansøger:
Projektpartnere:

Projekt budget:
Ansøgt EU-støtte:
Ansøgt regional støtte:
Projektperiode:

Fremtidens Maritime Håndværker
Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)
Danske Maritime, Københavns Tekniske Skole,
Teknisk Erhvervsskole Center, Københavns Erhvervsakademi, Den Regionale Praktikpladsenhed,
samt Svendborg International Maritime Academy.
19.035.069 kr.
9.517.535 kr. Socialfonden, indsats vedr.
Erhvervsuddannelser og videregående uddannelser.
3.396.374 kr.
1-1-2015 til 31-12-2017

Baggrund og formål
I de kommende år bliver der mangel på kvalificeret faglært arbejdskraft inden for den
maritime sektor i hovedstadsregionen. Det er et af argumenterne for regeringens
vækstplan for det maritime område fra 2012. Her understreges det, at Danmark har en
betydelig position på det maritime område. Den maritime klynge står for 24 pct. af den
danske eksport, og for 10 pct. af produktionen i Danmark og ca. 115.000 personer er
direkte eller indirekte beskæftiget inden for Det Blå Danmark.
Hvis sektoren fortsat skal kunne rekruttere kompetent arbejdskraft, er der ifølge projektansøgeren behov for at udvikle tiltag, der toner relevante erhvervsuddannelser,
etablerer flere praktikpladser og fokuserer på rekrutteringen til området.
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Projektet har til formål at udvikle flere maritimt tonede uddannelsesforløb og etablering af flere praktikpladser i maritime virksomheder. Projektet vil både medvirke til at
udvikle den maritime talentmasse, som skal bidrage til fremtidig vækst og innovation i
hovedstadsregionen og til at bevare og styrke den maritime erhvervsklynge i regionen.
Ansøgningen fra Europas Maritime Udviklingscenter adresserer udfordringen omkring
rekruttering af kvalificeret faglært arbejdskraft med 3 centrale aktiviteter:
 Udvikling af maritimt tonede uddannelsesforløb i samarbejde med flere erhvervsskoler. Omfatter maritimt rettet talentspor, maritimt erhvervsorienteret
grundforløb samt innovationcamps i maritime virksomheder
 Etablering af flere praktikpladser indenfor det maritime område. Øget samarbejde om at skabe praktikpladser, øget rådgivning og hjælp til at oprette praktikpladser hos maritime virksomheder
 Rekrutterings-, informations- og vejledningsaktiviteter, der skal øge potentielle
erhvervsskoleelevers interesse for at påbegynde en erhvervsuddannelse.
Effekter og resultater
Projektet vil skabe følgende effekter og resultater:
 336 deltager i maritimt tonede uddannelsesforløb i løbet af de tre år projekt
pågår
 200 nye praktikpladser i maritime virksomheder
 168 deltagere er i gang med en erhvervsuddannelse umiddelbart efter projektets afslutning
 60 deltagere har opnået formelle kompetencer umiddelbart efter deltagelsen i
projektet (har gennemført en erhvervsuddannelse)
 Der holdes informations- og vejledningsarrangementer for 85.000 potentielle
erhvervsskoleelever
Økonomi
Projektet har et udgiftsbudget på 19 mio. kr. Finansieringen sker via:







EU medfinansiering
Regional medfinansiering
Erhvervsskoler, Den Regionale Praktikpladsenhed.
Deltagerfinansiering
Regional egenfinansiering
EMUC og Danske Maritime

9,5 mio. kr.
3,4 mio. kr.
2,1 mio. kr.
0,25mio. kr.
1 mio. kr.
2,7 mio. kr.

Sekretariatets vurdering
Projektansøgningen har været drøftet i Rådgivningsgruppen, og vurderingerne herfra
er medtaget i sekretariatets vurdering.
Sekretariatet vurderer, at projektet er relevant og understøtter målene i regionens nuværende og kommende erhvervsudviklingsstrategi, herunder målene om, at flere skal
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tage en erhvervsuddannelse, at der skal oprettes flere praktikpladser, og at der er behov for en bedre kobling mellem grundskole og erhvervsuddannelse. Særligt arbejdet
med at oprette nye praktikpladser vurderes at være en central forudsætning for fortsat
at kunne tiltrække og fastholde flere faglærte med de kompetencer, der er efterspurgt
inden for det maritime område.
Projektet passer også godt ind i socialfondsprogrammets indsat for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, da det bidrager til at øge antallet af personer med en
erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.
Ud over de resultater der bliver skabt i projektet vurderer sekretariatet, at ansøgningen
kan virke som et metodeudviklingsprojekt på praktikpladsområdet, der kan anvendes
på andre brancheområder efterfølgende.
Sekretariatet noterer sig dog, at projektet ikke skaber store kvantitative resultater i
forhold til antallet af deltagere, der gennemfører en erhvervsuddannelse med en maritim toning – hverken i projektperioden eller efterfølgende. Sekretariatet vurderer i den
sammenhæng, at projektansøger har været forsigtig i vurderingen af, hvor mange flere
unge der vil påbegynde en erhvervsuddannelse på trods af projektets relativt store
budget.
Sekretariatet vurderer dog, at projektet gennem de centrale aktiviteter kan bidrage til
at skabe fortsat vækst inden for det maritime område og bidrage med vækst til regionen, bl.a. via produktion, eksport og arbejdspladser.
Projektansøger vil sideløbende med de indledende aktiviteter i projektet arbejde for at
tænke projektet sammen med initiativer og indsatser i de øvrige regioner, herunder
specielt Region Syd og Region Nord, der begge rummer betydelige maritime aktiviteter.
På baggrund af dette vurderer sekretariatet, at projektets aktiviteter kan medvirke til
at skabe synergieffekter og øget samarbejde på tværs af regionerne.
Sekretariatet indstiller på den baggrund projektet til tilsagn.
ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Bevilling til projekt ”Fremtidens Maritime Håndværker” afholdes inden for budgetrammen til regional udvikling i 2015. I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn
om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et
samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset
hvornår udbetaling af midlerne foregår.
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