
 

Projektansøgning under puljen Morgendagens Kompetencer 

 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Morgendagens cirku-

lære digitale kompeten-

cer 

 

Tilsagnsbeløb: 

17.300.000,60 kr.  

Den Erhvervsdrivende 

Fond Lifestyle & De-

sign Cluster 

Projektets formål er at fremme vidensniveauet af cirkulær økonomi 

og digitalisering i SMV´er, og ansøger vil gennem fire overordnede 

hovedaktiviteter tilbyde virksomhederne skræddersyet kompetence-

udvikling her inden for 

KOMPAS Nordjysk 

Kompetenceløft 

 

Tilsagnsbeløb: 

11.200.970,50 kr. 

Erhvervshus Nordjyl-

land I/S 

Projektet vil tilbyde skræddersyet kompetenceudvikling af medar-

bejdere og ledere i mindre nordjyske virksomheder, primært i bran-

cherne inden for de nordjyske styrkepositioner. Alt efter virksomhe-

dens behov vælges en af de tre kompetenceløft-aktiviteter som tilby-

des. Kompetenceløftene skal gennemføres af eksterne konsulenter 

og/eller uddannelsesinstitutioner.  

Genstart Erhverv i Ga-

deplan - Responsible Is-

land Bornholm 

 

Tilsagnsbeløb: 

6.425.555,00 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den - Bornholm 

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 kompetenceudvikling inden 

for fx digital handel, markedsføring, procesoptimering mv. Der til-

bydes kollektive undervisningsforløb samt individuel mulighed for 

tilkøb af konsulenter samt netværksaktiviteter til ca. 100 bornholm-

ske virksomheder.   

Ingeniørviden giver 

kompetenceløft hos 

SMVer 

 

Tilsagnsbeløb: 

5.797.080,00 kr. 

DTU Diplom Projektet har til formål at løfte SMV’ers ingeniørfaglige kompeten-

cer og derved styrke deres konkurrenceposition på det danske og glo-

bale marked. Projektet vil gennemføre skræddersyede kompetence-

forløb for 50 virksomheder med 100 deltagende medarbejdere, af-

viklet af faglige eksperter fra DTU. 

Fødevarebranchens 

Kompetence Løft 

 

Tilsagnsbeløb: 

9.072.078,00 kr. 

Agro Business Park/ 

Food & Bio Cluster 

Projektet fokuserer på at skabe en ’robusthed’ og vækst ved at kom-

petenceløfte den danske fødevarebranche i forhold til de udfordrin-

ger, som COVID-19 medfører, ved at øge lederes og medarbejderes 

kompetencer samt ved tilførsel af nye kompetencer til virksomhe-

derne. 272 deltager i projektet og alle forventes at øge deres kompe-

tenceniveau.  

SMUK - Sammen om 

Morgendagens Uddan-

nelse og Kompetencer 

 

Tilsagnsbeløb: 

5.476.158,72 kr. 

AOF Center Midtjyl-

land 

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 uddannelsesinstitutioner. 

More - Morgendagens 

ressourcer 

 

Tilsagnsbeløb: 

17.499.300,06 kr. 

Tietgenskolen Projektet har fokus på virksomheder inden for bygge og anlæg, trans-

port og fremstillingsvirksomhed og vil gennemføre individuel kom-

petenceudvikling inden for digitalisering, automatisering, effektivi-

sering og grøn omstilling samt styrkelse af ledere og medarbejderes 

kommunikative, mundtlige og skriftlige samt kulturelle kompetencer 

samt kompetencetilførsel ved tilknytning af en person med videregå-

ende uddannelse til virksomheden ved udførelse af et konkret projekt 

i virksomheden. 

Morgendagens Kompe-

tencer 

 

Tilsagnsbeløb: 

13.228.857,18 kr. 

Erhvervshus Hovedsta-

den S/I 

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 udvik-

ling af virksomheder og medarbejdere med et fastholdelsesperspek-

tiv i lyset af COVID-19. 

 


	Projektansøgning under puljen Morgendagens Kompetencer

