
Bidrag til bilag til dagsordenspunkt til Vækstforum, vedr. Projekter til  

Den Konkurrenceudsatte pulje 

 
Projekt: Manet – regionale mangfoldighedsnetværk 
Ansøger: EDUCTOR, en selvejende institution under staten. 
Partnere: Foreningen Nydanskere og CABI (Skal der stå mere om hvem de hver især er?) 
 

Resume af ansøgningen 

 
Formål:  
Projektets formål er ”at skabe nye redskaber og bedre rammebetingelser for at virksomheder kan 
fastholde udenlandsk arbejdskraft på arbejdsmarkedet regionalt og lokalt gennem dannelse af net-
værk til social integration og mangfoldighed på arbejdspladsen”. 
 

Der skal etableres tre regionale centre (i Århus, Odense og København), som skal skabe netværk på 
tværs af virksomheder, arbejdssøgende udlændinge og lokale aktører som kommuner, borgerfore-
ninger mv. Hovedkontoret i Århus får ansvar for den landsdækkende koordinering, organisering og 
erfaringsopsamling.  
Hensigten er, at udlændingene får en stærkere tilknytning til såvel arbejdsplads som lokalsamfund, 
idet der også lægges vægt på integration af eventuel familie. Endvidere, at de allerede inden ankom-
sten til Danmark kan skabe et netværk, begynde på danskundervisning og lære om det danske sam-
fund.  
 
Hovedaktiviteter:  
- Forberedelse af virksomhederne (uddannelse af mentorer, kurser i arbejdspladsdansk, realkompe-
tencevurdering) 
 
- Lokale beredskaber i form af samarbejde med myndigheder, erhvervsforeninger, faglige organisa-
tioner, fritidstilbud og frivillige. 
  
- Netværk blandt udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller både lokalt, regionalt og på lands-
plan. Fokus på sociale arrangementer, kurser og erfaringsudveksling, herunder særlig fokus på æg-
tefæller og deres mulighed for også at på tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 

Projektet er forankret i ”De sociale virksomhedsnetværk” i Region Midtjylland, Region Syd, region 
Sjælland/Hovedstaden samt i Foreningens Nydanskers medlemsvirksomheder hvilket anføres at 
styrke betingelserne for fastholdelse af den udenlandske arbejdskraft. Det anføres endvidere, at pro-
jektet vil understøtte og samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsens nye ”Work In Denmark”-centre 
samt de lokale konsortier, der etableres i Region Midtjylland med støtte fra Vækstforum.  
 
Budget  
Budgettets samlede udgifter på 13.500.000 kr. skal dækkes således: 
 
Deltagerfinansiering     1.823.000 kr. 
Øvrige betalte udgifter og naturalier   1.552.000 kr. 
Kontante statslige tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 3.375.000 kr.  
Socialfondsstøtte    6.750.000 kr. 
 



Der søges således om socialfondsstøtte til dækning af 50% samt statslige tilskud til dækning af 25% 
af udgifterne. 
 
 
Administrationens bemærkninger 

Der er sendt uddybende spørgsmål til ansøger for at vurdere, om projektet er omfattet af statsstøtte-
reglerne. Endvidere ønskes en uddybende beskrivelse af enkelte poster i budgettet. Projektet bør 
tage hensyn til, at det skal samarbejde med Region Midtjylland og statslige initiativer indenfor feltet 
”modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft”. 
 
Det vurderes, at statsstøttereglerne finder anvendelse i forhold til partnerne CABI og Foreningen 
Nydansker til de ydelser, parterne leverer.  
 
Administrationen indstiller, at projekt ” Manet – regionale mangfoldighedsnetværk”  
støttes af EU´s Socialfond med midler fra Den Konkurrenceudsatte Pulje. 
 

 

 

 

Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 
Kriterium 1: 
Projektet er en stor strategisk satsning, som medvirker til at imødegå de særlige udfordringer, der er 
formuleret af Danmarks Vækstråd. Projektet involverer samtlige vækstfora og er således en lands-
dækkende aktivitet med etablering af tre centre i hhv. Århus, Odense og København. Der sættes 
spørgsmålstegn ved, om de fornødne sparsommelighedshensyn er tilgodeset, eller om budgettet skal 
revurderes. 
     (5+5+5=15 point) 
 
Kriterium 2: 
Projektet medvirker til at realisere de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. 
Dog er samarbejdet med regionale aktører og relevante ministerier ikke særlig klart. 
     (20+5=25 point) 
 
Kriterium 3: 
Projektet tænkes gennemført i partnerskab med relevante aktører, dog vurderes tilknytningen til 
erhvervslivet ikke at være særlig stærk.  
     (10+5=15point) 

 
Kriterium 4: 
Projektet har et klart erhvervspolitisk rationale, idet alle virksomheder på sigt kan have gavn af pro-
jektet. 
     (20 point) 

 

I alt score 75 point 

  
 


