
 

 

Bilag 7.2.2: Oversigtsnotat – Kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling - formel uddannelse  

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt Socialfond 

Plus (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond Plus 

(Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

#Bio2me  
Professionshøjskolen 

Absalon 

 

Sjælland 
 

9.855.000,00 

 

1.642.500,00 

 

9.855.000,00 

 

 

1.642.500,00 
 

 

84 

Projektet #BIO2ME har til formål at øge mængden af regionalt uddannede diplomingeniører i bioteknologi eller maskinteknologi i Region Sjælland, som med erhvervsfyrtårnet Biosolutions 

har stigende behov for kvalificeret grøn arbejdskraft. Projektet vil fordoble optaget på diplomingeniøruddannelsen på Professionshøjskolen Absalon fra ca. 45 til 90 i løbet af projektperioden 

2023-2026 ud af et samlet deltagerantal på minimum 260. Det betyder, at projektet forventer at øge det årlige optag med 12 elever, hvilket svarer til en fordobling i forhold til i dag. I 

målgruppen kan indgå såvel ufaglærte unge direkte fra en ungdomsuddannelse som faglærte med en erhvervsuddannelse, der ønsker at videreuddanne sig. 
Uddannelse til grønne job Projekter iMidt Midtjylland 8.127.840,00 6.095.880,00 8.127.840,00 6.095.880,00 82 

Projektet ”Uddannelse til grønne job” har til formål at sikre, at flere elever på Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) i alderen 18-25 år videreuddanner sig på en erhvervsuddannelse 

inden for fagområder, hvor der er et dokumenteret behov for faglært arbejdskraft i forbindelse med den grønne omstilling, herunder fagområderne byggeri, jern og metal. På denne måde 

bidrager projektet til at øge arbejdsstyrken til den grønne omstilling. Dette sker gennem visitationssamtaler, inklusionsforløb og brobygning på FGU samt gennem fastholdelsesforløb efter 

den unge har påbegyndt en erhvervsuddannelse. Der er tale om håndholdte forløb, der imødekommer de individuelle behov og udfordringer, de unge på FGU kan have i forbindelse med at 

starte på og færdiggøre en erhvervsuddannelse. Det forventes, at i alt 180 deltagere vil indgå i projektet, hvoraf 126 forventes at være i uddannelse umiddelbart efter deltagelse i projektet.  

Kvalificeret arbejdskraft til 

den grønne omstilling 

Professionshøjskolen UCN Nordjylland  6.924.050,00   0,00 3.956.600,00 2.967.450,00 81 

Projektet vil opkvalificere beskæftigede i SMV’er med erhvervsuddannelse og akademiuddannelse, men målretter også indsatsen mod en lille gruppe af ledige unge voksne med henblik på 

opkvalificering via voksenlærlingeordningen inden for de behov, der er identificeret i FremKom4-analysen. Analysen er udarbejdet i samarbejde mellem uddannelses-, beskæftigelses- og 

erhvervsområdet og giver overblik på strategisk niveau over arbejdskraft- og kompetencebehovet, som det nordjyske arbejdsmarked vil stå over for mod 2026. Projektet forventer at rekruttere 

100 ud af 500 opsøgte virksomheder samt et mindre antal ledige unge voksne, hvilket skal resultere i, at 150 deltagere starter i uddannelse. Det forventes, at 40 deltagere vil have gennemført 

uddannelsen i projektperioden, og 90 deltagere vil være i gang med uddannelse, når projektet slutter.   

AMIGO - Andre 

Muligheder I Grøn 

Omstilling 

Zealand Business College 

(ZBC) 

Landsdækkende 

undtagen 

Hovedstaden 

19.965.937,25 7.986.374,90 3.060.560,00 3.494.170,00 77 

Projektet har til formål at gennemføre indsatser, som resulterer i, at ufaglærte beskæftigede og unge, ufaglærte ledige påbegynder en erhvervsuddannelse. Projektets hovedaktiviteter omfatter 

både vejledning til virksomheder omkring opkvalificering af medarbejderne til understøttelse af den grønne omstilling såvel som vejledning af voksne unge ledige omkring mulighederne på 

erhvervsuddannelse samt en fastholdelsesindsats for de deltagere, der påbegynder en erhvervsuddannelse som led i projektet. Det forventes, at i alt 900 deltagere vil indgå i projektet, hvoraf 

800 er i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen og 100 har opnået formelle kompetencer. Det forventes, at der for at nå disse mål skal gennemføres 2700 virksomhedskontakter, 4500 

vejledninger af beskæftigede samt ledige voksne unge, 1200 realkompetenceafklaringer samt 900 fastholdelsesindsatser.    

NextGen Skills Business Region Fyn Fyn  5.767.616,15 4.325.712,12 0,00 0,00 68 

Formålet med projektet ”NextGen Skills” er at afdække det specialiserede kompetencebehov hos virksomhederne i det fynske erhvervsfyrtårn og på den baggrund udvikle et kursuskatalog 

på tværs af de fynske uddannelsesinstitutioner. Ved at udvælge eksisterende og eventuelt nye læringsforløb og præsentere et begrænset udvalg af disse i et kursuskatalog, tilbydes 

virksomheder og medarbejdere en overskuelig og tilgængelig oversigt over mulighederne for opkvalificering, som motiverer og mindsker barrierer for deltagelse i uddannelsesaktiviteter. 

Projektet oplyser, at 125 deltagere vil være i gang med et kompetenceløft ved afslutning af projektperioden, som på sigt kan føre til, at de efterfølgende opnår et højere formelt 

uddannelsesniveau. 



 

 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt Socialfond 

Plus (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond Plus 

(Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Tænk globalt – Uddan dig 

lokalt 

CELF - Center for 

Erhvervsrettede uddannelser 

Lolland Falster   

Sjælland 5.336.679,00 

 

889.446,00 

 

0,00 0,00 63 

Projektet ”Tænk globalt – Uddan dig lokalt” har til formål at få flere ufaglærte og faglærte i beskæftigelse samt unge med en gymnasial uddannelse til at påbegynde en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, som kan understøtte den grønne omstilling i Region Sjælland. Aktiviteterne i projektet indebærer rekruttering af ufaglærte og faglærte i beskæftigelse 

og unge ledige til erhvervskompetencegivende uddannelse såvel som udvikling i selve organiseringen og fagudbuddet på uddannelserne. Det forventes, at i alt 1000 deltagere vil indgå i 

projektet, hvoraf 500 vil være i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen. Der vil blive udviklet 14 nye grønne fag og 7 nye uddannelsesdesigns med fokus på organiseringen af uddannelser 

rettet mod den grønne og cirkulære omstilling.   

Green Skills and a 

Sustainable Future 

Himmerlands Erhvervs- og 

Gymnasieuddannelser  

Nordjylland 4.230.934,00 2.588.361,00 0,00 0,00 59 

Projektets formål er at uddanne eksisterende elever på Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser i forløb, der matcher erhvervslivets behov i forbindelse med grøn omstilling. 

Projektets indhold udvikles i samarbejde med erhvervslivet, da virksomhederne deltager i workshops, og da elevernes uddannelsesforløb vil foregå hos virksomhederne med udgangspunkt i 

deres faciliteter, produktionskapacitet, potentialer og udfordringer. Projektets målgruppe er de elever og lærlinge på entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen, tømreruddannelsen og 

ernæringsassistentuddannelsen, som påbegynder de respektive fagsøjlers grønne kompetenceforløb. Projektet forventer, at 396 deltagere er i uddannelse, og at de 396 deltagere opnår formelle 

kvalifikationer umiddelbart efter deltagelse i projektet. 

 

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