
Bilag 4.3.2: Oversigtsnotat – Indsats målrettet ukrainske flygtninge 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt  

Socialfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond (Kr.) 

 

Indstillet DEM 

(Kr.) 

Samlet score 

0-20 

Indstilling* 

Rummelig Genstart 
Projekter iMidt Region Midtjylland 5.282.513,60 4.407.694,20 9.690.207,80 0 15 

Projektet “Rummelig Genstart” har til formål at gennemføre indsatser, der skal sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige. Dette skabes gennem indslusnings- og fastholdelsesforløb, 

der sikrer den enkelte borgers mulighed for at blive eller forblive en aktiv del af arbejdsstyrken og ved at styrke samarbejder mellem socialøkonomiske virksomheder, ordinære virksomheder 

og offentlige myndigheder. Med en tillægsbevilling ønsker projektet at udvide aktivitetsporteføljen med tre arbejdsmarkedsrettede forløb målrettet ukrainske flygtninge i Silkeborg, Randers 

og Aarhus kommuner. Fokus vil være på at vedligeholde og videreudvikle de ukrainske flygtninges erhvervsevne. Projektet forventer med tillægsbevillingen at aktivere i alt 190 ukrainske 

flygtninge. 

Varig tilknytning til 

arbejdsmarkedet – ny 

helhedsorienteret model 

Corolab Region Sjælland 3.230.458,49 1.346.024,37 4.576.482,86 0 15 

Projektet har til formål at skabe flere småjobs, der leder til varig ordinær beskæftigelse igennem en samskabelsesproces mellem virksomheder, borgere og beskæftigelsessystemet. 

Samarbejdsvirksomhederne bidrager med aktuelle, lokale jobåbninger inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Projektet har valgt at tage udgangspunkt i småjobs, da ansættelse i få 

timer ugentligt vil opbygge borgerens motivation og selvværd, hvilket netop er fundamentet for mere langvarig tilknytning til  arbejdsmarkedet. Parallelt med småjobs er der mulighed for 

kompetenceløft, så borgerens kompetencer er tilsvarende det, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Projektet ønsker med tillægsbevillingen at opskrive antallet af deltagere med 50 ukrainske 

flygtninge. Projektet vil anvende deres eksisterende aktiviteter, herunder at klæde virksomhederne bedre på til at modtage ukrainske flygtninge samt give dem fx sprog og kulturforståelse 

med henblik på at hjælpe de ukrainske flygtninge med at opnå integration og selvforsørgelse.   

Jobsporet 
Ikast-Brande Kommune Midtjylland 374.474,86 264.957,63 639.432,49 0 15 

Projektet ”Jobsporet” har til formål at udvikle borgere på kanten af arbejdsmarkedet til at blive en værdifuld arbejdskraft for virksomheder. Dette sikres ved etableringen 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 ønsker med tillægsbevillingen at udvide projektets nuværende aktiviteter til en ny målgruppe, nemlig ukrainske flygtninge. De eksisterende aktiviteter skal suppleres 

med et fireugers forløb med virksomhedsrettet danskundervisning og arbejdsmarkeds- og kulturforståelse.    

MORE - Morgendagens 

ressourcer       

Tietgenskolen Nordjylland, 

Midtjylland, 

Sydjylland, Fyn, 

Sjælland 

4.649.674,00 1.790.320,00 6.439.994,00 0 15 

Projektet “MORE - Morgendagens ressourcer” har som udgangspunkt til formål at hjælpe højtuddannede med at komme tættere på job i danske virksomheder, herunder særligt i bygge-, 

anlæg-, transport- og fremstillingsvirksomheder. Projektet har søgt om et CARE-tillæg, hvorunder der tilføres en særlig indsats målrettet ukrainske flygtninge, der gennem 

kompetenceudvikling og tilknytning til virksomheder bringes ind på det danske arbejdsmarked. Den ekstra indsats involverer skræddersyede, praksisnære læringsforløb, der tilpasses den 

enkelte virksomheds behov og drift og foretages under hensyntagen til den enkelte ukrainers erhvervskompetencer og uddannelsesmæssige baggrund. 

 

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