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Bilag 1.2: Morgendagens kompetencer 

 

Formål 

Seks ansøgninger til puljen Morgendagens kompetencer scorer alle minimums-

scoren på 65 point eller over, men indstilles til afslag grundet den samlede prio-

ritering af midler. Dette notat uddyber kort dette forhold. 

 

Baggrund 

Puljen Morgendagens kompetencer har modtaget 35 ansøgninger, hvoraf i otte 

indstilles til tilsagn. 27 projekter indstilles til afslag. For 21 projekters vedkom-

mende skyldes dette, at de ikke opfylder minimums-scoren på 65 point. Dertil 

er der seks projekter, der scorer mindst 65 point, men som på grund af den 

samlede prioritering af midlerne er indstillet til afslag. Der er således tale om 

gode og perspektivrige projekter, som ikke får tilsagn grundet puljens knappe 

midler.  

 

Løsning 

De seks projekter indstilles til afslag. De fulde begrundelser herfor fremgår af 

indstillingsnotaterne, som findes i Admincontrol. Nedenfor følger uddrag af af-

slagsbegrundelserne 

• Frem mod en ny virkelighed (Ringkøbing-Skjern Uddannelsescenter), 

scorer 68 point. Projektets kortere forløb vurderes ikke i tilstrækkeligt 

omfang at forøge deltagernes kompetencer, ligesom det ikke er sand-

synliggjort, at projektet bidrager til et forenklet erhvervsfremmesy-

stem. 

• Movico (Zealand Business College), scorer 67 point. Projektet har ikke 

i tilstrækkelig grad dokumenteret, at projektets aktiviteter er efterspurgt 

af virksomhederne. 

• Vækst via Viden (teknisk set to projekter) (Erhvervshus Nordjylland), 

scorer 66 point. Projektet er et to-delt projekt for hhv. hele landet og 

Sjælland. Estimatet på effekterne vurderes at være for optimistiske set i 

lyset af virksomhedernes situation efter COVID-19, ligesom projektet 

kan bidrage til øget kompleksitet i erhvervsfremmesystemet, idet lig-

nende tilbud udbydes andre steder 

• Operationelle stærkere kommercielle samarbejder (Faaborg-Midtfyn 

Kommune), scorer 65 point. Ansøgningen bidrager ikke til et forenklet 

erhvervsfremmesystem, da der fx ikke er indtænkt et samarbejde med 

den kommende klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer. Der 
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er dermed risiko for, at indsatsen bidrager til overlap i erhvervsfrem-

meindsatsen. 

• Bæredygtig fremtid Fyn (Erhvervshus Fyn), scorer 65 point. Dette pro-

jekt scorer forholdsvis lavt på effektkæden, da der er tale om forholds-

vis korte forløb, og det vurderes at de enkelte forløb ikke i tilstrækkelig 

grad vil imødekomme den enkelte virksomheds behov, ligesom det er 

usikkert, om indsatsen vil medføre en reel opkvalificering og grøn/bæ-

redygtig omstilling af virksomhederne.  

 

Konklusion 

Seks ansøgninger indstilles til afslag på trods af, at de alle seks scorer mini-

mum 65 point. Det skyldes en relativt dårligere score end de ansøgninger, som 

modtager tilsagn. Der er tale om gode og perspektivrige projekter, som ikke får 

tilsagn grundet puljens knappe midler.  

 

 

 

 

 

 

 


