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Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Talent til Danmark 

 

Tilsagnsbeløb: 

39.673.793 kr. 

Copenhagen Capacity Projektet ‘Talent til Danmark‘ (TalenTDK) har til formål at sikre, at 

virksomheder i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret uden-

landsk arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internatio-

nale konkurrenceevne.  
Med afsæt i den nuværende efterspørgsel fra virksomhederne vil pro-

jektet have et særligt fokus på kandidater med både erhvervsfaglige 

og videregående uddannelser inden for Science, Technology, Engi-

neering og Mathematics. 

Moving Global Talent 

(tillægsansøgning) 

 

Tilsagnsbeløb:  

831.015 kr. 

Work-live-stay south-

ern Denmark 

Med tillægsansøgningen vil projektet “Moving Global Talent” ud-

vikle en digital assistent (chatbot) på baggrund af den toolbox, der 

udvikles i det nuværende projekt, som handler om at øge virksomhe-

dernes konkurrenceevne og vækst ved at tiltrække, onboarde og fast-

holde international højtkvalificeret arbejdskraft. 

Tillægsansøgningen skal muliggøre, at den digitale assistent bliver 

landsdækkende fremfor alene at være målrettet Syddanmark og syd-

danske virksomheder. Aktiviteterne består af udvikling og opskale-

ring af intelligent assistent, awareness-indsats, lancering af digital 

assistent samt etablering af en faglig følgegruppe med nationale og 

regionale aktører. 

Future Talent Denmark 

 

Tilsagnsbeløb:  

4.538.404 kr. 

Work-live-stay south-

ern Denmark 

Projektet "Future Talent Denmark" har til formål at sikre tiltræknin-

gen af internationale kandidatstuderende til danske arbejdspladser 

efter endt uddannelse.  

Projektet ønsker at øge internationaliseringen blandt de deltagende 

virksomheder gennem workshops, onboardingforløb m.v., så disse 

fremover vil have lettere ved at tiltrække og fastholde internationale 

dimittender og international arbejdskraft som helhed. Projektet foku-

serer yderligere på at løfte de studerendes kompetencer inden for 

virksomhedsforståelse og arbejdspladskultur ved blandt andet at gen-

nemgå et tilrettelagt virksomhedsforløb og løse en konkret opgave 

hos virksomhederne. 

Go Vest 

 

Tilsagnsbeløb:  

3.031.875 kr. 

Vesthimmerlands 

Kommune  

Projektet "Go Vest" tager afsæt i den udfordring, at virksomhederne 

i Vesthimmerlands Kommune mangler højtuddannet arbejdskraft, 

mens der er en større pulje af internationale dimittender og kandida-

ter bosat i storbyerne, der mangler job.  
Formålet med projektet er at realisere et kvalificeret match mellem 

virksomhed og kandidat. Projektet vil igangsætte en række hånd-

holdte aktiviteter for virksomhederne, der løbende får støtte af en 

mentorgruppe og den lokale erhvervsservice. Parallelt hermed vil 

kandidaterne gennemgå et kompetenceforløb med intensiv danskun-

dervisning samt læring om det danske arbejdsmarked og dansk virk-

somhedskultur. 
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