
Bilag 1.3: Oversigtsnotat – Morgendagens kompetencer 
 

 

 

Nr. Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter dæk-

ker følgende geo-

grafi 

Ansøgt Socialfond 

(Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet Social-

fond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Sam-

let 

score 

0-100 

Ind-

stil-

ling* 

1 
Morgendagens cirkulære digitale 

kompetencer 

Den Erhvervsdrivende 

Fond Lifestyle & Design 

Cluster 

Landsdækkende 15.000.000,60 3.300.000,00 14.000.000,60 3.300.000,00 82 

 Projektets formål er at fremme vidensniveauet om cirkulær økonomi og digitalisering i SMV´er, og ansøger vil gennem fire hovedaktiviteter tilbyde virksomhederne skræddersyet kompe-

tenceudvikling på disse områder. 

2 KOMPAS Nordjysk Kompetence-

løft 

 

Erhvervshus Nordjylland 

I/S 

Region Nordjyl-

land 

8.750.758,50 2.450.212,00 8.750.758,50 2.450.212,00 80 

 Projektet vil tilbyde skræddersyet kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i mindre nordjyske virksomheder, primært i brancherne inden for de nordjyske styrkepositioner. Alt efter 

virksomhedens behov vælges en af de tre kompetenceløft-aktiviteter som tilbydes. Kompetenceløftene skal gennemføres af eksterne konsulenter og/eller uddannelsesinstitutioner.  

3 Genstart Erhverv i Gadeplan - Re-

sponsible Island Bornholm 

Erhvervshus Hovedstaden 

- Bornholm 

Bornholm 5.019.965,00 

 

1.405.590,00 

 

5.019.965,00 

 

1.405.590,00 

 

78 

 Projektet har til formål at ruste små detailhandelsforretninger, som er en vigtig del af Bornholms turisme- og oplevelsesøkonomi, til at være mere kommercielt bæredygtige via kompeten-

ceudvikling inden for fx digital handel, markedsføring, procesoptimering mv. Der tilbydes kollektive undervisningsforløb samt individuel mulighed for tilkøb af konsulenter samt net-

værksaktiviteter til ca. 100 bornholmske virksomheder.   

4 Ingeniørviden giver kompetence-

løft hos SMVer 

DTU Diplom Region Sjælland 4.700.700,00 1.096.380,00  4.700.700,00 1.096.380,00 73 

 Projektet har til formål at løfte SMV’ers ingeniørfaglige kompetencer og derved styrke deres konkurrenceposition på det danske og globale marked. Projektet vil gennemføre skræddersy-

ede kompetenceforløb for 50 virksomheder med 100 deltagende medarbejdere, afviklet af faglige eksperter fra DTU. 

5 Fødevarebranchens Kompetence 

Løft 

Agro Business Park/ Food 

& Bio Cluster 

Landsdækkende 

uden Sjælland 

7.703.870,50 2.157.084,00 7.087.561,00 1.984.517,00 71 

 Projektet fokuserer på at skabe en ’robusthed’ og vækst ved at kompetenceløfte den danske fødevarebranche i forhold til de udfordringer, som COVID-19 medfører, ved at øge lederes og 

medarbejderes kompetencer samt ved tilførsel af nye kompetencer til virksomhederne. 272 deltager i projektet, og alle forventes at øge deres kompetenceniveau.  

6 SMUK - Sammen om Morgenda-

gens Uddannelse og Kompetencer 

AOF Center Midtjylland Region Midtjyl-

land  

4.278.249,00 1.197.909,72 4.278.249,00 1.197.909,72 71 

 Der opbygges fire klynger af 7 virksomheder, der har et fælles mål om kompetenceløft til virksomhedernes medarbejdere, og hvor der er fokus på ejerskab og samarbejde i de enkelte 

virksomhedsklynger. Projektet vil skræddersy det kompetenceløft af virksomhedernes medarbejdere, som der konkret er behov for. Der foretages indkøb af forløb hos uddannelsesinstituti-

oner. 

7 

More - Morgendagens ressourcer 

 

Tietgenskolen Landsdækkende 

uden Hovedsta-

den og skåret i 

Sjælland 

25.000.000,10 0,00 12.634.496,06 4.864.804,00 70 

 Projektet har fokus på virksomheder inden for bygge og anlæg, transport og fremstillingsvirksomhed og vil gennemføre individuel kompetenceudvikling inden for digitalisering, automati-

sering, effektivisering og grøn omstilling samt styrke lederes og medarbejderes kommunikative, mundtlige, skriftlige og kulturelle kompetencer. Projektet indeholder også kompetencetil-

førsel ved tilknytning af personer med videregående uddannelse til virksomhederne. 

8 
Morgendagens Kompetencer 

Erhvervshus Hovedstaden 

S/I 

Region Hovedsta-

den  

11.783.158,75 

 

3.299.284,45 10.528.269,90 

 

2.700.587,28 69 
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 Projektet er et leder- og kompetenceudviklingsprogram for (ejer-)ledere og strategisk relevante grupper af medarbejdere primært i Region Hovedstaden og vil også have fokus på omstilling 

og udvikling af virksomheder og medarbejdere med et fastholdelsesperspektiv i lyset af COVID-19. 

9 
Frem mod en ny virkelighed 

Uddannelsescenter Ring-

købing-Skjern 

Ringkøbing-

Skjern Kommune 

3.126.305,00 700.000,00 

 

0,00 0,00 68 

 Projektet har til formål at løfte SMV’er inden for brancherne produktion, service og handel ud af COVID-19-krisen. Projektet ønsker at løfte medarbejderes og lederes kompetencer i 

SMV’er placeret i Ringkøbing-Skjern Kommune inden for salg og markedsføring. 

10 MoViCo - Morgendagens Virksom-

hedsudvikling efter Covid-19 

Zealand Business College Region Sjælland 7.779.240,00 1.815.156,00 0,00 0,00 67 

 Projektet tilbyder målrettet kompetenceudvikling af medarbejder i virksomheder i Region Sjælland. Kompetenceløftet skal foretages af erhvervsskoler i Region Sjælland, der gennem 

dialog med virksomhederne vil tilbyde et kursus fra det eksisterende kursusudbud, som tilpasses i samarbejde med virksomheden. Herudover tilbydes der deltagelse i netværksaktiviteter.  

11 Vækst via Viden - tilførsel af højt-

uddannet arbejdskraft 

Erhvervshus Nordjylland Landsdækkende 14.218.826,21 3.962.548,03 0,00 0,00 66 

 Med tillægsansøgningen ønsker Erhvervshus Nordjylland at udbrede projektet til at blive landsdækkende. Målet er at give 200 virksomheder kompetencetilførsel via tilknytning af en 

udviklingsmedarbejder i virksomheden, hvor virksomheden kan modtaget løntilskud i 5 mdr.  

12 Vækst via Viden - tilførsel af højt-

uddannet arbejdskraft (Sjælland) 

Erhvervshus Nordjylland Sjælland 3.075.498,47 175.332,31 0,00 0,00 66 

 Med tillægsansøgningen ønsker Erhvervshus Nordjylland at udbrede projektet til at blive landsdækkende. Målet er at give 200 virksomheder kompetencetilførsel via tilknytning af en 

udviklingsmedarbejder i virksomheden, hvor virksomheden kan modtaget løntilskud i 5 mdr. 

13 Operation stærkere kommercielle 

samarbejder i sydfynske 

Faaborg-Midtfyn Kom-

mune 

Fyn 4.219.000,00 1.181.000,00 0,00 0,00 65 

 Projektets fokus er kompetenceudviklingsforløb, fx inden for digitalisering, grøn omstilling og markedsføring i de fire sydfynske kommuner. Målgruppen består af lokale SMV´er fra de 

fire sydfynske kommuner inden for fødevare-/oplevelsesværdikæden, fx økologisk isproduktion på småøerne eller vingårde på de sydfynske skråninger.  

14 Bæredygtig Fremtid: Fyn 

 

Erhvervshus Fyn S/I Fyn 6.700.000,18 1.900.000,00 0,00 0,00 65 

 Projektet ønsker at tilbyde virksomheder på Fyn, på tværs af alle brancher, kompetenceudvikling inden for bæredygtighed. Fokus vil blandt andet være på at skabe forandringslyst i virk-

somheden, undervisning i bæredygtige forsyningskæder, bæredygtig B2B samt bæredygtige forretningsudviklingsstrategier. 

15 Projekt FORTE 

 

Tietgenskolen Landsdækkende 

 

11.128.350,00 

 

2.941.650,00 

 

0,00 0,00 64 

 Projekt er landsdækkende og har til formål at styrke turisme- og oplevelseserhvervets konkurrenceevne. Det skal ske via forestillingskraft, innovation og nye kompetencer til at imøde-

komme branchens ændrede markedsvilkår efter COVID-19. 

16 SMV Balance - Digital kompetence 

 

UC Nordjylland Nordjylland 6.187.394,20 1.087.395,00 0,00 0,00 64 

 Projektet vil tilbyde et digitalt kompetenceløft til medarbejdere og ledere i nordjyske produktions- og industrivirksomheder. Projektets formål er at udvikle og tilføre faglige kompetencer 

indenfor digitalisering og automation for at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og beskæftigelse.  

17 UFO - UdviklingFastholdelseOm-

stilling 

 

Erhvervshus Midtjylland Midtjylland 3.713.943,90 1.039.904,29 0,00 0,00 64 

 Projektet vil fokusere på, at SMV’er, der er udfordret af COVID-19-krisen, får de nødvendige kompetencer blandt medarbejderne til at understøtte konkurrenceevnen efter COVID-19. Det 

skal ske gennem kompetenceudviklingsforløb med afsæt i behov identificeret ved individuel sparring med virksomheden. Projekt vil bygge videre på eksisterende “lokalt og regionalt 

partnerskab” (LKS) som består af partnere fra både uddannelsessystemet, beskæftigelsessystemet og erhvervsservicesystemet. 
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18 Digital Legeplads 

 

Business Region MidtVest Midtjylland 4.347.950,54 1.217.426,15 0,00 0,00 64 

 Formålet med projektet er at give SMV’er et kompetenceløft inden for digitale teknologier, automatisering og forretningsmodeller, hvor opkvalificeringen sker gennem kompetenceudvik-

ling af ledere og medarbejdere indenfor nye teknologier, processer, metoder og forretningsmodeller. 

19 Genstart Danmark 

 

Copenhagen Capacity Landsdækkende 7.898.500,00 2.211.580,00 0,00 0,00 64 

 Projektet har til formål at styrke konkurrenceevnen via fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejdere i COVID-19-ramte SMV’er med henblik på at fastholde beskæftigelse hos 

SMV’erne gennem skrædderstede forretningsudviklingsforløb, herunder bl.a. kompetenceudvikling og -tilførsel. 

20 Bæredygtige Kompetencer og Le-

delse i Service- og Oplevelsesbran-

chen 

 

Erhvervsakademiet Co-

penhagen Business Acad-

emy S/I 

Hovedstaden 7.498.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 63 

 Projektets formål er at udvikle og gennemføre kompetenceforløb for SMV’er for derigennem at fastholde jobs i virksomhederne. Målgruppen for indsatsen er virksomheder i service- og 

oplevelsesbranchen i Region Hovedstaden samt de erhverv og virksomheder, der er tilknyttet denne branches værdikæde. 

21 Kompetenceudvikling med bære-

dygtig effekt (KUBE) 

 

AMU Fyn Fyn 6.220.200,00 1.222.256,00 0,00 0,00 61 

 Projektet har til formål at styrke de deltagende virksomheders forudsætninger for overlevelse og fremtidig vækst via kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere. Projektet vil 

gennemføre virksomhedsspecifikke kompetenceudviklingsaktiviteter for 1600 medarbejdere fra 40 deltagende virksomheder. 

22 
I gang igen 

 

AMU Nordjylland Aal-

borg 

Region Nordjyl-

land, Midtjylland 

og Syddanmark 

9.861.458,03 2.761.208,25 0,00 0,00 60 

 Projektet vil tilbyde uddannelsesvejledning og -rådgivning til virksomhederne og efterfølgende gennemføre strategiske kompetenceudviklingsaktiviteter for de medarbejdere, hvis jobfunk-

tioner er udfordret efter COVID-19-krisen. VEU- og AMU-udbydere står for kompetenceudviklingsdelen.   

23 Den maritime industri: digitalt be-

redt 

Danske Maritime Landsdækkende 1,677.484,48 469.695,65 0,00 0,00 60 

 Formålet med projektet er at understøtte et digitalt kompetenceløft for ledelse og medarbejdere inden for den maritime industri gennem kompetenceudviklingsforløb i workshops, som 

varetages af eksterne konsulenter. Projektet er landsdækkende og tager udgangspunkt i Danske Maritimes medlemsvirksomheder. 

24 Kompetenceudvikling som vækst-

motor ud af COVID-19 

LO Hovedstaden Hovedstaden 3.631.773,72 1.465.226,28 0,00 0,00 60 

 Projektet har til formål at understøtte en målrettet opkvalificeringsindsats for medarbejdere i COVID-19-ramte virksomheder inden for hotel, restaurations- og luftfartsbranchen i Hovedsta-

den. Dette skal blandt ske gennem formidling af information til SMV’er og andre virksomheder inden for brancherne omkring muligheden for at fastholde medarbejdere via strategisk brug 

af eksisterende voksen- og efteruddannelse. 

25 Ingeniørkompetencer til ikke-inge-

niører i Green Tech virksomheder 

 

Syddansk Universitet Landsdækkende 

(eksklusiv Sjæl-

land) 

2.274.500,00 632.000,00 

 

0,00 0,00 58 

 Projektet har til formål at sikre SMV’er indenfor Green Tech segmentet morgendagens kompetencer. Projektets aktiviteter er primært kompetencetilknytning over en 20 ugers periode, hvor 

ingeniørstuderende i sidste del af studiet arbejder fuld tid i virksomheden og sammen med en tilknyttet SDU-mentor udfører produkt- eller procesudviklingsopgaver. 
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26 Digitale kompetencer i detailhandel 

og turismebranchen  

S/I Erhvervshus Sydjyl-

land 

Midtjylland og 

Sydjylland 

5.967.050,00 1.670.774,00 0,00 0,00 53 

 Projektets formål er at gennemføre kompetenceudviklingsforløb gennem workshops for ledere og medarbejdere samt kompetencetilførsel i form af ledige akademikere. Målgruppen er 

detailhandel og turisme, og projektet har fokus på digitalisering. Projektet er geografisk afgrænset til Midtjylland og Sydjylland. 

27 GTI - green tech industry 

 

IBA Erhvervsakademi 

Kolding 

Midtjylland og 

Sydjylland 

5.460.000,00 1.528.800,00 0,00 0,00 51 

 Projektet har til formål at udvikle og gennemføre kompetenceudvikling samt at tilføre en professionsbachelor med fokus på grøn omstilling og digitalisering i Midtjylland og Sydjylland. 

Målgruppen består af medarbejdere fra SMV’er inden for traditionel industri samt el- og VVS-installatører, der er udfordret som følge af COVID-19. 

28 Industri Akademiet 

 

Trekantområdet Dan-

mark 

Trekantområdet 4.896.200,00 1.370.936,00 0,00 0,00 51 

 Projektet henvender sig til produktions- og industrivirksomheder i Trekantområdet med behov for teknologisk kompetenceudvikling. De væsentligste aktiviteter vedrører afklaring af 

virksomhedernes behov for teknologisk kompetenceudvikling, udvikling af kompetenceudviklingsplaner samt gennemførsel af kompetenceudviklingsforløb. Sidstnævnte kan både bestå af 

ordinære uddannelsestilbud og skræddersyede virksomhedsforløb.  

29 Digitale SMV'er i Verdensklasse 

 

Technology Denmark 

F.M.B.A 

Fyn og Trekant-

området  

5.857.180,00 1,637.560,40 0,00 0,00 48 

 Formålet med projektet er at accelerere og understøtte digital omstilling i SMV´er inden for IT/Tech-branchen gennem kompetenceudviklingsforløb samt kompetencetilførsel. Projektet 

henvender sig primært til fynske virksomheder samt virksomheder i Trekantområdet, der på ansøgningstidspunktet har en vis digitaliseringsgrad. 

30 Fra krise til vækst i SMV'er som 

følge af COVID-19-krisen 

Aarhus Universitet Region Midtjyl-

land 

2.664.560,00 

 

430.000,00 

 

0,00 0,00 46 

 Med udgangspunkt i COVID-19-krisen vil projektet sætte virksomhederne i stand til at bruge krisen som afsæt for vækst og udvikling gennem tilegnelse af kompetencer og simple værktø-

jer, der er brugbare i SMV’erne. 

31 Den Grønne Vandarbejder 

 

Region Midtjylland Midtjylland 4.521.492,00 1.100.000,00 0,00 0,00 42 

 Projektet har til formål at fastholde medarbejdere og øge beskæftigelsen inden for klimatilpasning i det åbne land blandt de deltagende virksomheder. Projektet vil tilføre nye kompetencer 

til eksisterende medarbejdere og ledelse for at realisere de deltagende virksomheders vækstpotentiale. 

32 OPTICS 

 

Institute of Leadership 

Dynamics A/S 

Landsdækkende 203.920,00 1.500.000,00 0,00 0,00 40 

 Projektet har til formål at arbejde med de følgevirkninger, som medarbejdere og ledere rammes af, når en krise som fx en pandemi indtræffer. Projektet er et forskningsprojekt forankret på 

CBS med fokus på at styrke ledelseskompetencer i forbindelse med ændrede vilkår for virksomheders virke i kølvandet på COVID-19. 

33 Strategi 2.0 - Find Your Next 

 

Business Institute A/S Midtjylland og 

Nordjylland 

1.086.308,00 0,00 0,00 0,00 36 

 Projektet har til formål at kombinere workshops, netværksetablering, mentoring og rådgivning for at sikre et kompetenceløft hos ledere og ejere i SMV’er. Med udgangspunkt i projektan-

søgers kompetencer som MBA-udbyder vil projektet styrke ledelseskompetencerne hos SMV’er i primært Midtjylland og Nordjylland. 

34 Digitalisering og grøn omstilling af 

aktiv ferie hos Aktiv Danmark 

Dansk Turismefremme Landsdækkende 1.003.500,00 0,00 0,00 0,00 36 

 Projektet vil imødekomme en stigende efterspørgsel hos deres medlemmer vedrørende kompetenceløft indenfor grøn omstilling, bæredygtighed og digitalisering 
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35 
Innovation og kompetenceløft i rej-

sebranchen 

Atlantic Link ApS Hovedstaden 3.110.000,00 870.800,00 0,00 0,00 26 

 Projektet fokuserer på kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i virksomheder inden for rejsebranchen, der er udfordret som følge af COVID-19. Projektet er særligt målrettet 

kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i små og mellemstore virksomheder. Det overordnede formål er at styrke deltagervirksomhedernes konkurrenceevne, jobskabelse og 

fastholdelse af job som følge af COVID-19.  

 

* Sekretariatets indstillingsnotater og selve ansøgningsskemaerne er tilgængelige for bestyrelsen på Admincontrol. 


	Bilag 1.3: Oversigtsnotat – Morgendagens kompetencer

