
 

Tillægsbevillinger 

 

Projekttitel og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Talent til Danmark 

 

Tilsagnsbeløb: 

8.361.896,00 kr. 
 

Copenhagen Capacity Projektet skal sikre, at virksomheder på tværs af Danmark har ad-

gang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der er med til at 

sikre deres vækst og internationale konkurrenceevne, gennem talent-

tiltrækning og modtagelse og fastholdelse af højtkvalificeret arbejds-

kraft, med særligt fokus på STEM-kompetencer. Projektet indehol-

der digitale tiltrækningsforløb, introduktionsforløb til udenlandske 

medarbejdere, information og introduktionsforløb for danske virk-

somheder og fastholdelse af internationale studerende. 

 

Tillægsbevillingen bidrager til at udvide aktiviteterne med tiltræk-

ning, modtagelse og fastholdelse af internationale faglærte gennem 

målrettede tiltrækningsforløb, internationale faglærte som ambassa-

dører samt modtagelse og fastholdelse af den internationale faglærte 

arbejdskraft. Målgruppe for den udvidede aktivitet er internationale 

faglærte inden for særligt brancherne produktion/industri samt byg-

geri og anlæg. Der forventes 20 internationale faglærte, 40 delta-

gende virksomheder og 20 faglærte ambassadører. 

Smart Greater Copen-

hagen – Digitalt kompe-

tenceløft i små og mel-

lemstore virksomheder 

 

Tilsagnsbeløb: 

4.280.231,65 kr. 
 

Danmarks Tekniske 

Universitet 

Projektet har til formål at løfte SMV’ers digitale kompetencer og 

derved styrke deres konkurrenceposition på det danske og globale 

marked. Projektet er geografisk afgrænset til Region Hovedstaden. 

Projektet udbyder skræddersyede kompetenceløft til de deltagende 

virksomheder, herunder bl.a. afdækning af virksomhedens kompe-

tencebehov, kompetenceforløb, sessioner med forankring og reflek-

sion samt evaluering. Projektet har stor succes med at rekruttere del-

tagere. Effektmålene afspejler, at SMV’erne opnår et forøget kom-

petenceniveau.  

 

Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide projektet og op-

skrive målsætningerne for aktiviteter, output og effekter. Projektet 

forventer med tillægsbevillingen at øge antal deltagere fra 250 til 

400. 

Alle unge med imidt 

 

Tilsagnsbeløb: 

5.245.718,00 kr. 

Projekter i midt Projektet har fokus på inklusionsforløb, interessentklynger, der er et 

forum for de professionelle i projektet, hvor formålet er at styrke 

ejerskab, fællesskab og erfaringsdeling på tværs af delprojekterne, 

ungeevents og ungefokusgruppe. Inklusionsforløbene består af seks 

delprojekter i Region Midtjylland, med aktiviteter rettet mod 250 sår-

bare unge. Formålet er, at de unge enten påbegynder eller fastholdes 

på og hermed gennemfører en ungdomsuddannelse. Projektet søger 

om midler til forlængelse af tre af aktiviteterne: inklusionsforløb, in-

teressentklynger og ungeevents. Projektet ønsker med en tillægsbe-

villing at udvide projektet inden for de tre ovennævnte indsatser og 

opskrive output og effekter for projektets aktiviteter.   
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