
Bilag 5.7.2. Oversigtsnotat – Tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse 

 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt Socialfond Ansøgt DEM 
Indstillet 

Socialfond 
Indstillet DEM 

Samlet 

score 

0-100 

Ind-

stilling* 

Talent til Danmark 
Copenhagen Capacity Fyn, Midtjylland, 

Sydjylland, 

Hovedstaden, 

Nordjylland, 

Sjælland 

 

26.449.195,00 13.224.598,00 

 

26.449.195,00 13.224.598,00 

 

80 B 

Projektet har til formål at sikre, at virksomheder i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der er med til at sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne, 

bl.a. gennem digitale tiltrækningsforløb, onboarding-forløb, kompetenceudvikling af virksomheder etc. 

 

Moving Global Talent 

(Tillægsansøgning) 

Work-Live-Stay Southern 

Denmark 

Landsdækkende 
554.010,00 277.005,00 554.010,00 277.005,00 

73 A 

Med tillægsansøgningen vil projektet videreudvikle en digital assistent (chatbot), der kan besvare spørgsmål inden for områderne search, tiltrækning, preboarding, onboarding og fastholdelse af 

udenlandsk arbejdskraft bl.a. med udgangspunkt i den relevante viden, der udvikles i det nuværende projekt. Den digitale assistent/chatbot skal være landsdækkende.  

 

Future talent Denmark Work-Live-Stay Southern 

Denmark 

Fyn, Midtjylland, 

Sydjylland 
3.025.603,00 1.512.801,00 3.025.603,00 1.512.801,00 

67 B 

Projektet har til formål at sikre tiltrækning af internationale studerende til danske arbejdspladser efter endt uddannelse, bl.a. ved at øge internationalisering blandt de deltagende virksomheder 

gennem workshops, netværk, onboardingpakker m.v., og løfte de studerendes kompetencer indenfor virksomhedsforståelse, arbejdspladskultur, employability, viden om karrieremuligheder, 

sprog, m.v. ved et tilrettelagt virksomhedsforløb samt workshops omkring arbejdspladskultur, sprogpakker m.v. 

 

Go Vest Vesthimmerlands 

Kommune 

Nordjylland og 

Midtjylland 

2.021.250,00 
 

1.010.625,00 
 

2.021.250,00 1.010.625,00 
 

66 A 

Projektet tager afsæt i den udfordring eller det paradoks, at virksomhederne i Vesthimmerlands Kommune på den ene side mangler højtuddannet arbejdskraft, og at der på den anden side er en 

større pulje af ledige, internationale dimittender og kandidater bosat i storbyerne, der mangler jobs. Projektet indeholder en række håndholdte aktiviteter for virksomhederne, der løbende får støtte 

af erfarne kræfter i form af en mentorgruppe og den lokale erhvervsservice gennem hele projektforløbet. Parallelt hermed vil kandidaterne gennemgå et kompetenceforløb med intensiv 

danskundervisning samt læring om det danske arbejdsmarked og dansk virksomhedskultur. 

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