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Kort  

sagsfremstilling 

 

 

Formål 

Bestyrelsen skal tage stilling til en tillægsbevilling på 838.467,00 kr. til Future Talent 

Denmark. Midlerne er ikke-forbrugte socialfondsmidler samt decentrale erhvervs-

fremmemidler (DEM) og gives som en tillægsbevilling via direkte tildeling uden for 

ordinære ansøgningsrunder.  

 

Baggrund 

Vi er på nuværende tidspunkt i slutfasen af strukturfondsperioden 2014-2020, hvor 

midlerne skal være anvendt inden d. 31. december 2022. Ved opgørelse ultimo marts 

2022 var der ca. 28 mio. kr. EU-strukturfondsmidler tilbage.  

 

På bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 besluttede bestyrelsen at udmønte tillægsbe-

villinger til gode, eksisterende projekter for at sikre fuldt hjemtag og bedst udnyttelse 

af de resterende EU-strukturfondsmidler. Midlerne udmøntes uden annoncering og 

gennem direkte tildeling uden for de ordinære ansøgningsrunder.  

 

Det blev endvidere besluttet at tildele tillægsbevillinger på baggrund af projekternes 

scoring på fem kriterier: 1) behov og efterspørgsel, 2) effektkæde, 3) lokal og regional 

forankring, 4) forenkling og 5) samarbejde på tværs.  

 

Løsning 

Projektet ”Future Talent Denmark” indstilles til en tillægsbevilling gennem direkte 

tildeling samt en projektforlængelse. Projektet vurderes i høj grad at opfylde kriteri-

erne for indstilling til tillægsbevilling.  

 

Future Talent Denmark (Work-live-stay Southern Denmark) 

Projektet ”Future Talent Denmark” modtog i 2020 et tilsagn på 4,5 mio. kr. Projektet 

har til formål at matche virksomheder og internationale studerende, med henblik på 

at fastholde de studerende i Danmark, samt forberede de studerende til senere at 

kunne indgå på en dansk arbejdsplads. De internationale studerende vil gennemgå et 

virksomhedsforløb med fokus på at sikre konkret indsigt i virksomhedernes daglig-

dag, og under forløbet vil de samtidigt skulle løse en opgave for virksomheden. Midt-

vejsevaluering af projektet viser god fremdrift, og at aktiviteterne generelt er aner-

kendt blandt både virksomheder og studerende.   

 

Projektet ønsker en forlængelse og udvidelse ved at udbrede eksisterende aktiviteter 

til en ny målgruppe, som er internationale dimittender. Projektet har gennem sine 

indledende faser udviklet en metode, der kan implementeres i andre sammenhænge 

end blot fastholdelse af internationale studerende. Fokus ved dimittenderne vil være 

at skabe et match mellem dimittenden og virksomheden, med henblik på at øge di-

mittendens mulighed for ansættelse og kendskab til det danske arbejdsmarked. Det 

vil primært være tidligere studerende fra Future Talent Denmark – som er færdigud-

dannede fra BBS ved AU eller SDU, der vil deltage i udvidelsen af projektet. Projek-

tet forventer, at 20 dimittender deltager i et virksomhedsforløb. Derudover indgås der 
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5 samarbejdsaftaler med virksomheder, samt 5 virksomheder skal deltage i mod-

ningsforløb.  

 

Indstillet tillægstilsagn: 558.978,00 kr. i EU-tilskud (Socialfonden akse 4) og 

279.489,00 kr. i DEM tilskud.   

 

Kommunikation  

Sekretariatet giver projektet en servicemeddelelse om tilsagn/afslag umiddelbart efter 

mødet.  

 
Indstilling 

 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte indstilling: 

• Tillægsbevilling på 838.467,00 kr. til Future Talent Denmark  
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