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

Den Konkurrenceudsatte pulje 

 
Projekt: Nydanskere – en ressource i globaliseringen 
Ansøger: Kurt Birkedal, personligt ejet virksomhed 
Partnere: Dansk Eksportforening, (Jobcenter Århus). 
 
Resume af ansøgningen:  
Projektet vil udvikle en uddannelse indenfor eksportsektoren for nydanskere, der har interesse i og 
potentiale for at få beskæftigelse indenfor udenrigshandel. Deltagerne på kurset skal visiteres af 
jobcenter Århus, målgruppen er mellem- og højtuddannede nydanskere med minimum gymnasial 
baggrund. Ansøger anfører det store potentiale, der ligger hos nydanskerne i form af kendskab til 
sprog og kultur i den pågældendes hjemland.  
 
Uddannelsen varer i 7 måneder, heraf to måneders praktik i en af Dansk Eksportforenings med-
lemsvirksomheder. Her skal deltagerne udføre praktiske opgaver som f.eks. eksport-
markedsundersøgelse, feasibility study, og identifikation af outsourcing-partnere. Den sidste måned 
i forløbet afsluttes med opgaveskrivning, typisk en markedsundersøgelse i udlandet foretaget af en 
dansk virksomhed. Den teoretiske undervisning foretages af eksterne undervisere med ”stor prak-
siserfaring med udenrigshandel, dels som ansatte i eksportvirksomheder og som selvstændige kon-
sulenter”. Der er vedlagt skitse til undervisningsplan, samt et introduktionsbrev til interesserede 
kursister dateret 2006.  
 
Budget:  
Budgettets samlede udgifter på 1.792.000 kr. skal dækkes således: 
 
Øvrige betalte udgifter og naturalier i alt   205.600 
Egenfinansiering    690.400 
Socialfondsstøtte    896.000 
 
Der søges således om socialfondsstøtte til dækning af 50 % af udgifterne.  
Ansøger er gjort opmærksom på, at midlerne fra Den Konkurrenceudsatte Pulje primært støtter stør-
re strategiske, landsdækkende satsninger med et budget på minimum 10 mio.  
 
 
Administrationens bemærkninger: 
Der er tale om et lille, lokalt projekt. Firmaet samt de udbudte kurser er efter vores vurdering omfat-
tet af statsstøttereglerne, hvorfor der skal indgå en stor del privat medfinansiering, både fra ansøger 
og fra praktikvirksomhederne. 
 
Administrationen indstiller, at ansøgningen om støtte fra EU´ Socialfond ikke imødekommes.  
 

 

 

 

 

 

 



Opfyldelse af principperne for initiativer under den konkurrenceudsatte pulje 
Kriterium 1:  
Projektet vurderes ikke at være en større strategisk satsning, der medvirker til at understøtte initiati-
ver med landsdækkende betydning.  
     (0 + 2 + 0 = 2 point) 

 
Kriterium 2: 
Projektet bidrager til at realisere partnerskabsaftalen. Dog bidrager den ikke nævneværdigt til at 
bygge bro mellem globaliseringsstrategien og den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Der er in-
gen regionale aktører eller relevante ministerier involveret 
     (10 + 0 = 10 point) 

 
Kriterium 3:  
Der er ikke tale om et stærkt partnerskab, idet arbejdsmarkedets parter, viden- og uddannelsesinsti-
tutioner, organisationer og offentlige myndigheder ikke er inddraget i stort omfang.  
     (0 + 3 = 3 point) 

 
Kriterium 4: 
Det er ikke sandsynligt, at dette projekt vil skabe merværdi for erhvervslivet i nævneværdig grad. 
     (5 point) 

 

 

     I alt 20 point  
    
 
 
 
 
 


