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

Den Konkurrenceudsatte pulje 

 
Projekt: Come2Work in Denmark 
Ansøger: Videnscenter for Integration, VIFIN 

Partnere: Job in Europe, Roskilde Sprogcenter og Mariagerfjord Kommune  
 
Resume:  
Projektet vil samle de bedste erfaringer fra de initiativer, der i øjeblikket iværksættes i en række 
kommuner for at skabe gode rammer for udenlandsk arbejdskraft i Danmark, samt skabe sammen-
hæng og synergi i de forskellige initiativer. Via etableríng af et mødested på nettet, der benytter den 
nyeste teknologi og sociale software, vil projektet skabe rammerne for uformelle netværk, vel-
komstpakker og faciliteter, der støtter danske virksomheder i at gøre det attraktivt for udenlandsk  
arbejdskraft at opnå og bevare ansættelse i Danmark.  
 
Til udvikling af sitet nævnes aktiviteter som uddannelse af nøglepersoner og superbrugere i virk-
somhederne, ugekurser for udenlandske brugere samt konferencer og seminarer om erfaringsud-
veksling. 
 
Mødestedet skal skabe grobund for netværk til erfaringsudveksling mellem ansatte/potentielle an-
satte i danske virksomheder samt netværk til og mellem større virksomheder og SMV ´er. Samtidig 
bliver miljøet samlingspunkt for kommunerne, som her kan drage nytte af hinandens erfaringer og 
samle initiativer, der har almen værdi. Miljøet vil formidle lettilgængelig oplysning fra myndighe-
der, formidle fritidstilbud og sprogundervisning samt levere værktøjer til netværksskabelse. 
  
Projektet vil endvidere udvikle og udbrede nye elektroniske tilbud om danskundervisning. Her tages 
der blandt andet hensyn til fleksibiliteten i medarbejderens arbejdstid og  –steder. Kontakt til dan-
skere anføres som en kerneydelse i miljøet, bl.a. med inddragelsen af frivillige i sprogundervisnin-
gen og i integrationen i øvrigt.  
 
 
Budget  
Budgettets samlede udgifter på 10.667.117 kr. skal dækkes således: 
 
Deltagerfinansiering     1.156.250 kr. 
Øvrige betalte udgifter og naturalier   1.552.500 kr. 
Kontante tilskud i alt     2.666.779 kr. 
Egenfinansiering i alt       358.029 kr. 
Socialfondsstøtte    5.333.559 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 ”Job in Europe” og 
Roskilde Sprogcenter samt til de ydelser, parterne leverer.  
 
Administrationen indstiller, at projekt ”Come2Work in Denmark” 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.      (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 tydeligt. 
      (20+5=25 point) 
 
Kriterium 3: 
Projektet tænkes gennemført i partnerskab med relevante aktører med opbakning fra erhvervslivet, 
offentlige myndigheder og organisationer. 
  
      (8+5 =13point) 

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

 

I alt score 73 point 

  
 
 


