
 

Bilag 7.3.2.: Oversigtsnotat – Kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling - social inklusion  

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Socialfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond 

(Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Social inklusion i 

sønderjyske 

virksomheders grønne 

omstilling 

Aabenraa Kommune Sønderjylland 
5.949.210,00 

 

6.692.862,00 

 

5.949.210,00 

 

6.692.862,00 

 
84 

Projektets mål er at afhjælpe en del af efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft til den grønne omstilling i fire sønderjyske kommuner (Sønderborg, Haderslev, Tønder og 

Aabenraa) via arbejdskraftressourcer blandt borgere på kanten af arbejdsmarkedet, der vil kunne bidrage med opgaver i den grønne omstilling, som ikke kræver 

specialistkompetencer. Som del af projektet skræddersys målrettede og motiverende kompetenceforløb for 400 deltagere med baggrund i specialviden om grøn omstilling 

inden for forskellige brancher. Ekstern uddannelsesleverandør med særlig indsigt i målgruppen og grønne kompetencer til gennemførsel af opkvalificeringsforløbene findes 

efter udbud. 

NextGen All Inclusive Business Region Fyn P/S Fyn 13.984.150,27 13.528.514,73 13.984.150,27 13.528.514,73 78 

Projektet har til formål at forberede virksomheder til at ansætte og fastholde borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt forberede borgere fra kanten på at komme i 

beskæftigelse. Projektet har bl.a. fokus på udarbejdelse og implementering af koncepter hos virksomhederne til håndtering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet, skabe 

koncept for samarbejde mellem jobcentre, virksomheder, erhvervshus og det fynske fyrtårn samt understøtte virksomhedernes grønne omstilling og bæredygtighed. Projektet 

forventer, at 50 virksomheder matches med 240 deltagende borgere, hvoraf 200 af disse borgere fortsat er fastholdt i job seks måneder efter projektdeltagelsen.  

Den Grønne Bølge i 

Midt 
AOF Midt Midtjylland 2.858.650,00 2.748.014,00 2.858.650,00 2.748.014,00 78 

Formålet med projektet ”Den Grønne Bølge i Midt” er at hjælpe virksomheder med at tilknytte medarbejdere, som har lavere indgangsforudsætninger end de nuværende 

medarbejdere og klæde disse nye medarbejdere på med grønne kompetencer og motivere dem til at indgå i løsningen af grønne opgaver såsom miljøbeskyttelse, 

ressourcebesparelse eller klimaindsats i virksomhederne. Projektet forventer at rekruttere 75 virksomheder, som har 200 ledige i praktik og ansætter 100 af disse, samt sender 

20 egne medarbejdere på kursus efterfølgende inden for bæredygtig udvikling. 

Mod job og uddannelse 

Holbæk Kommune, 

Arbejdsmarked, 

Uddannelse og 

Borgerservice 

Region Sjælland 15.600.000,00 6.500.000,000 15.600.000,00 6.500.000,00 70 

Projektet har til formål at hjælpe virksomheder med at finde arbejdskraft til den grønne omstilling og samtidig understøtte ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet til 

grønne jobs og uddannelse. I projektet vil være fokus på at modne virksomhederne til at modtage borgere på kanten af arbejdsmarkedet, og på at tilbyde borgerne 

opkvalificeringsforløb og kompetenceopbygning. Derudover vil praktikforløb i virksomhederne give borgerne mulighed for at afprøve et erhverv, blive oplært, så 

kvalifikationerne stemmer overens med det, virksomhederne efterspørger, og udvikle borgernes sociale kompetencer. Der forventes i alt 175 deltagere i projektet, hvoraf 

100 deltagere forventes at deltage i praktikforløb, 40 deltagere at være jobsøgende, mens 52 forventes at være i beskæftigelse og 10 at komme i uddannelse. 

Grøn omstilling   - en 

nøglebrik til social 

bæredygtighed 

Cabi 

Midtjylland, 

Sydjylland og 

Fyn 

18.661.858,00 20.994.590,00 6.697.989,73 10.930.609,27 68 

Projektet har til formål at bidrage til, at arbejdsstyrken bliver udvidet ved, at flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet bliver kvalificeret til at løse konkrete grønne opgaver 

i virksomhederne. Projektets indsats indeholder et opkvalificerende indslusningsforløb og en fastholdelsesindsats. Projektet tilbyder virksomhederne en sammenhængende 

indsats, der kombinerer grøn omstilling og socialt ansvar, og derigennem klæder virksomhederne på til at rekruttere ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Ansøger 

forventer, at 180 deltagere vil være jobsøgende, 90 deltagere forventes at være i beskæftigelse og slutteligt forventes 45 deltagere at være i uddannelse efter deltagelsen.  

  



 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Socialfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond 

(Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Grønne Løft Projekter iMidt 
Region 

Midtjylland 
14.310.240,00   16.099.020,00   0,00 0,00 66 

Projektets formål er at øge arbejdsstyrken til den grønne omstilling i SMV’er gennem opkvalificering og indslusning af ledige borgere med arbejdsmarkedsbegrænsninger 

samt modning af virksomheder til grøn omstilling og social inklusion i primært region Midtjylland. Projektet forventer at kunne aktivere i alt 490 ledige og medarbejdere, 

hvoraf 400 ledige forventes at gennemføre et indslusningsforløb og 90 tillidsvalgte medarbejdere forventes af at gennemføre et opkvalificeringsforløb. 240 deltagere forventes 

at være i beskæftigelse, mens henholdsvis 90 forventes at være jobsøgende, og 40 forventes at være i uddannelse umiddelbart efter deltagelsen.   

Grøn Jobstyrke Nord AMU Nordjylland Nordjylland 18.772.087,95 16.686.300,40 0,00 0,00 63 

Projektet har til formål at afklare og kompetenceudvikle borgere på kanten af arbejdsmarkedet og hjælpe dem videre i beskæftigelse eller uddannelse inden for mangelområder 

i forbindelse med den grønne omstilling. Målgruppen er ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet og kan inkludere alle ydelsesgrupper, hvor projektet vurderer, at der er 

et særligt behov for en håndholdt indsats for at komme ind på arbejdsmarkedet. Projektet forventer 750 deltagere, hvoraf 338 kommer i beskæftigelse i 300 deltagende 

virksomheder, 37 er i uddannelse, samt at 675 deltagere har fået kompetencegivende AMU-kurser efter projektdeltagelsen. 
Giv os lyset tilbage - 

bæredygtig udvikling af 

unge til den grønne 

omstilling 

Himmerlands Erhvervs- 

og Gymnasieuddannelser 
Nordjylland 4.061.428,00 4.569.106,50 0,00 0,00 59 

Projektet har til formål at understøtte muligheden for borgere på kanten af arbejdsmarkedet for at komme i beskæftigelse og uddannelse. Dette skal ske gennem grønne 

helhedsorienterede projektforløb (HOP-forløb), en mentorordning og ved at modne virksomheder til at indsluse borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I løbet af 

projektperioden vil der blive afholdt tre HOP-forløb på tværs af tre skoler for 180 deltagere. Efter at have deltaget i projektet forventes det, at 25 deltagere vil være jobsøgende, 

36 vil være i beskæftigelse, 62 deltagere har påbegyndt en formel uddannelse og 5 deltagere har opnået nye formelle kvalifikationer. 

Grønne agenter – Social 

inklusion til den grønne 

omstilling 

AMU-Fyn Fyn 5.429.300,00 4.650.700,00 0 0 58 

Projektets formål er at skaffe yderligere arbejdskraft til den grønne omstilling ved at aktivere ledige på kanten af arbejdsmarkedet, samtidig med at det sikres, at 

virksomhederne har de rette kompetencer til at tage imod denne gruppe borgere. Indsatsen vil afhjælpe virksomhedernes arbejdskraftbehov i forbindelse med den grønne 

omstilling gennem opkvalificering og match af ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Projektet arbejder med deres eget koncept ”Grøn Agent”, hvilket er en betegnelse 

for en ledig borger med kompetencer inden for et specifikt område i relation til den grønne omstilling. Indsatsen synliggør desuden, at de ledige har kompetencer, der er 

særligt relevante for virksomheder, der er i gang med grøn omstilling. Det forventes, at 500 borgere påbegynder opkvalificering til Grøn Agent.   

Kompetencesporet Jobcenter Ikast-Brande Midtjylland 2.157.211,00 1.300.000,00 0,00 0,00 49 

Projektet har til formål at imødekomme virksomheders mangel på kompetent arbejdskraft bl.a. inden for industri-, bygge- og anlægsbranchen i Ikast-Brande-området. Det 

vil ske ved i et tæt samarbejde med virksomheder at gennemføre indslusnings- og kompetenceudviklingsforløb for borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som opbygger 

faglige og personlige kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Målgruppen for projektet er ledige borgere på kanten af arbejdsmarkedet, som er tilmeldt Jobcenter 

Ikast-Brande, herunder jobparate, aktivitetsparate og sygemeldte. Ud af de 100 deltagere forventer projektet, at 20 deltagere er jobsøgende, 50 deltagere er i beskæftigelse, 

10 deltagere er i uddannelse, samt 30 deltagere opnår formelle kvalifikationer umiddelbart efter projektdeltagelsen. 

Forskningsbaseret 

jobskabelse 
Ikast-Brande Kommune  Midtjylland 4.465.639,00 4.872.135,00 0,00 0,00 47 



 

Projekttitel Ansøger 

 

Aktiviteter 

dækker følgende 

geografi 

Ansøgt 

Socialfond (Kr.) 

 

Ansøgt DEM 

(Kr.) 

 

Indstillet 

Socialfond 

(Kr.) 

 

Indstillet 

DEM (Kr.) 

Samlet score 

0-100 

Indstilling* 

Projektets formål er at understøtte små og mellemstore virksomheder i at få adgang til kvalificeret arbejdskraft inden for den grønne omstilling, og samtidig løfte den enkelte 

borgers potentiale i forhold til den grønne omstilling. Ansøger vil bl.a. gennem en antropologisk undersøgelse skabe rammerne for at forstå borgere på kanten af 

arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune, og derefter omsætte deres potentiale inden for den grønne omstilling ved at matche det med virksomhedernes behov. Ud af de 

150 deltagere forventer projektet, at 60 deltagere er i beskæftigelse, 13 deltagere er jobsøgende, og 10 deltagere er i uddannelse umiddelbart efter projektdeltagelsen. 

Care b4 Work Care4Work Nordjylland 13.502.168,00 15.189.939,00 0,00 0,00 31 

Projektets arbejder med begrebet ”Frisætning som accelerator til at frigive ressourcer”. Projektet vil skabe et sammenhængende økosystem, hvor projektet vil være en centralt 

placeret aktør, hvis mål er at forbinde og skabe utraditionelle og meningsfyldte samarbejder på tværs af brancher. Projektet har ikke specifikt forholdt sig til annonceringens 

fokus på kvalifikationer til den grønne omstilling, men forventer at kunne rekruttere 400 deltagere til indsatsen.  

Vejen til Beskæftigelse Mind Mover 

Region 

Hovedstaden og 

Region Sjælland 

786.717,52 885.057,22 0,00 0,00 26 

Projektets formål er at inkludere unge, socialt udfordrede borgere på kanten af arbejdsmarkedet i erhvervslivet i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Projektet vil opnå 

dette gennem én hovedaktivitet, der består af et afklaringsforløb. Afklaringsforløbet er opdelt i et fire ugers undervisningsforløb og et 12 ugers fastholdelsesforløb samt 

løbende mentorsamtaler gennem det samlede forløb. Undervisningsforløbet omfatter daglig undervisning i forskellige personlige udviklings- og beskæftigelsestemaer som 

f.eks. krop og sundhed og jobsøgningsredskaber. Derudover indeholder undervisningsforløbet beskæftigelsesrettede aktiviteter som besøg på virksomheder og erhvervsskoler 

samt workshops med faglærte uddannelsesambassadører. Projektet forventer at kunne aktivere i alt 100 ledige i projektet. 

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