
Bilag 4.2.2: Oversigtsnotat – Kompetencer til den grønne omstilling (voucher-indsats og tiltræknings-indsats)  

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt Socialfond 

(Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

/Socialfond 

(Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

VOUCHER-indsats 

SMV:Grønne 

Kompetencer 

Erhvervshus Nordjylland Landsdækkende 50.000.000 28.400.000 50.000.000 28.400.000 77 

Projektet ”SMV:Grønne Kompetencer” vil etablere en voucherordning, der skal bidrage til at styrke SMV’ers adgang til kvalificeret arbejdskraft gennem kompetenceudvikling af 

medarbejdere, ledere og bestyrelser. Formålet er at tilføre deltagerne kompetencer, viden og færdigheder, så de kan imødekomme og håndtere konkrete nye opgaver og EU-krav samt 

kompetencer til at kunne træffe strategiske beslutninger ifm. den grønne omstilling. 
Fremtidens grønne 

kompetenceudvikling  

Himmerlands Erhvervs- og 

Gymnasieuddannelser  

Nordjylland 814.692 611.019 0 0 0 

”Fremtidens grønne kompetenceudvikling” er et pilotprojekt med henblik på at sikre kompetenceudvikling til den grønne dagsorden blandt ufaglærte og faglærte medarbejdere. Projektet 

ønsker at præsentere virksomhederne for aktuelle grønne kompetenceudviklingstilbud og identificere virksomhedernes behov. Formålet er at skabe sammenhæng mellem erhvervslivets 

efterspørgsel og uddannelsesmuligheder. Pilotprojektet implementeres udelukkende i Nordjylland og opfylder derfor ikke kravet om, at voucher-indsatsen skal være landsdækkende.  

 

 

Tiltræknings-/tilknytnings-indsats 

Kompetencer til et grønt 

Danmark 

Copenhagen Capacity Landsdækkende 25.771.428 15.288.571 25.771.442 15.228.557 88 

Projektet vil hjælpe danske virksomheder med at få tilført nye efterspurgte kompetencer for at sikre deres fortsatte vækst og Danmarks grønne omstilling. Aktiviteterne er fordelt på tre 

arbejdspakker, som fokuserer på tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft, der allerede er i Danmark, tiltrækning af velkvalificeret arbejdskraft direkte fra udlandet og kompetenceudvikling, 

der styrker SMV’erne i at tiltrække og ansætte ny arbejdskraft.  

Kompetent arbejdskraft til 

grøn omstilling 

Tietgen Landsdækkende 17.500.000 6.300.000 0 0 58 

Projekt “Kompetent arbejdskraft til grøn omstilling” ønsker at arbejde med at kompetenceopbygge og tilknytte kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling i virksomheder. Ud over den 

konkrete tilknytning vil projektet også arbejde med at styrke virksomhedernes omstillingsprocesser og tiltag inden for omorganisering, ressourceoptimering og rekruttering. Indsatsen 

koncentreres om målgruppen af kvalificerede ledige, seniorer, indenlandske universitetsstuderende samt dele af målgruppen selvforsørgende. 

GREETING: GREEn Tech 

INternship proGramme 

Syddansk Universitet Landsdækkende 644.810 644.810 0 0 28 

Projektet ”GREETING: GREEn Tech INternship proGramme” har til formål at tiltrække unge fra udlandet, der på sigt skal blive tilgængelige for Green Tech-virksomheder i Danmark, der 

beskæftiger sig med miljøvenlig teknologi inden for elektronik, samt elektriske og programmerbare systemer. Projektet vil opnå dette ved at tilbyde en konkurrencedygtig løn, specialiseret 

uddannelse og udsigt til jobmuligheder i Danmark. 

 

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