
 

Projektbeskrivelser – Kvalificeret arbejdskraft: Ukraine-indsats 

 

Projekt og tilsagn Ansøger Projektbeskrivelse 

Rummelig Genstart 

 

Tilsagnsbeløb: 

9.690.207,80 

 

(tillægsbevilling) 

 

Projekter 

iMidt 

Projektet ”Rummelig Genstart” har til formål at gennemføre ind-

satser, der skal sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. 

Projektet ønsker med en tillægsbevilling at forlænge projektet tre 

måneder og udvide med tre arbejdsmarkedsrettede forløb i Silke-

borg, Aarhus og Randers Kommune målrettet ukrainske flygt-

ninge. Projektet har gennem sit virke udviklet en metode baseret 

på borgertilpassede forløb og fællesskab, der kan implementeres i 

andre sammenhænge end blot inklusion og fastholdelse af udsatte 

ledige fra Danmark. Fokus ved de ukrainske flygtninge vil være at 

vedligeholde og videreudvikle deres erhvervsevne med henblik på 

at udvide deres danske netværk samt øge deres mulighed for an-

sættelse og kendskab til det danske arbejdsmarked og kultur. 

 

Varig tilknytning til ar-

bejdsmarkedet – ny hel-

hedsorienteret model 

 

Tilsagnsbeløb: 

4.576.482,86 

 

(tillægsbevilling) 

 

Corolab Projektet har til formål at skabe flere småjobs, der leder til varig 

ordinær beskæftigelse. En af projektets styrker er, at der tages af-

sæt i de aktuelle lokale jobåbninger samt brancher med mangel på 

arbejdskraft. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at udvide 

den nuværende målgruppe (udsatte borgere der ikke har tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet) til ligeledes at inkludere ukrainske flygt-

ninge. Formålet med den nye målgruppe er at anvende projektets 

eksisterende aktiviteter og viden til at hjælpe ukrainske flygtninge 

ind på det danske arbejdsmarked og derigennem opnå integration 

og selvforsørgelse. Indsatsen vil ligeledes klæde de ukrainske 

flygtninge bedre på til det danske arbejdsmarked bl.a. gennem for-

skellige kompetenceløft. 

 

Jobsporet 

 

Tilsagnsbeløb: 

639.432,49 

 

(tillægsbevilling) 

 

 

Ikast-Brande 

Kommune 

Projektet ”Jobsporet” har til formål at udvikle borgere på kanten 

af arbejdsmarkedet til at blive en værdifuld arbejdskraft for virk-

somheder. Dette sikres ved etablering af et virksomhedsnetværk 

bestående af træningsvirksomheder og modtagervirksomheder, der 

tilsammen udgør rammen for at træne og indsluse deltagerne på 

arbejdsmarkedet og fastholde dem i beskæftigelse. Projektet øn-

sker med tillægsbevillingen at udvide projektets nuværende aktivi-

teter til en ny målgruppe, nemlig ukrainske flygtninge, som er for-

drevet til Danmark. De eksisterende aktiviteter skal suppleres med 

nye aktiviteter, der er målrettet den nye målgruppe, og som skal 

imødekomme de særlige udfordringer og muligheder, målgruppen 

har. 

 

MORE - Morgendagens 

ressourcer 

 

Tilsagnsbeløb: 

6.439.994,00 

 

(tillægsbevilling) 

Tietgenskolen Projektet “MORE - Morgendagens ressourcer” har frem til nu haft 

til formål at hjælpe højtuddannede med at komme tættere på job i 

danske virksomheder, herunder særligt i bygge-, anlæg-, transport- 

og fremstillingsvirksomheder. Gennem tillægsbevillingen udvides 

projektet, så der tilføjes en hovedaktivitet 6, der skal supplere de 

nuværende fem hovedaktiviteter med konkrete initiativer rettet 

mod ledige ukrainske flygtninge. Aktiviteten udføres i tæt  
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 samarbejde med jobcentre og involverer kompetenceudvikling og 

beskæftigelsesindsats under hensyntagen til den enkelte ukrainers 

erhvervskompetencer og uddannelsesmæssige baggrund. 
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