Nyhedsbrev nr. 2, 2016, juni 2016
Den Danske Maritime Fond har afholdt bestyrelsesmøde d. 14. juni 2016.
Bestyrelsen havde 39 ansøgninger under behandling. 17 ansøgninger blev godkendt, med en samlet bevilling
på 12,8 millioner kroner. Tre ansøgninger blev sendt til viderebehandling før endelig beslutning træffes. De
godkendte projekter kan kort beskrives som følger:
Danmarks Rederiforening: Udfærdigelse af konsulentrapport omkring skibes CO2 udledninger.
Danmarks Rederiforening: Udvikling af et cross-culture træningsprogram for ikke-danske søfarende ansat i
de danske rederier.
DBI: Belysning af konsekvenser af skibes anvendelse af visse godkendte komposit-komponenter samt disses
afgivelse af toksisk røg med store sikkerhedsrisici til følge.
Det Udenrigspolitiske Selskab: Afholdelse af konference samt produktion af podcast serie på 10 udsendelser
(DR Historie) omkring emnet Søfart og Det Blå Danmark i udenrigspolitikken.
Det Økologiske Råd: Afholdelse af side-events på COP22 i november 2016 (CO2 regulering af skibsfarten)
samt på MEPC 71 i foråret 2017 (svovlregulering på globalt plan).
DTU Management Engineering: Et 3-årigt forskningsprojekt med projekttitlen ”FUTUREFEED”, der skal udvikle
beslutningsstøtteværktøjer for container feeder linjerne.
Fyns Maritime Klynge: Ansættelse af en maritim praktikkoordinator med støtte for en 1-årig periode, med
henblik på at tiltrække flere og dygtige lærlinge til regionens maritime virksomheder.
IDA Maritim: Stabilitetsberegning på i alt 17 skibe for at muliggøre, på et fagligt grundlag, at deltage aktivt i
den nuværende regeldiskussion i IMO omkring nye intaktstabilitetsregler.
IT-Universitetet: Forskningsprojekt, der skal udvikle en ny generation af mere nøjagtige kapacitets- og
stuvningsmodeller for containerskibe.
KU, Institut for Antropologi: 4-måneders feltstudie og analysearbejde, der skal danne grundlag for et større
erhvervsforskningsprojekt omkring maritim beslutningsstøtte ombord på skibene.
MARCOD: Etablering af et maritimt elitetræningscenter under det offentlige, nationale
erhvervsfremmeinitiativ, “Scale-up DK”. Programmet skal identificere og assistere udvikling af mindre
virksomheder og skabe en gruppe af elitevirksomheder indenfor forskellige industrisektorer.
MBA uddannelsesforløb: Der blev givet tilskud til et enkelt MBA uddannelsesforløb til en virksomhed i det Blå
Danmark.
Offshore Danmark: Ansættelse af en maritim praktikkoordinator med støtte for en 1-årig periode, med henblik
på at tiltrække flere og dygtige lærlinge til regionens maritime virksomheder.
SDU: Etablering af en ”tænketank” (Blue SDU Think Tank”), der skal arbejde for at give konstruktive og
fremadrettede forslag til løsning af konkrete problemer i den maritime industri.
SDU, Økotoksikologisk gruppe: Belysning af muligheden for automatiseret verifikation af vandballast
behandlingssystemers effektivitet.
Studieophold i udlandet: Der blev givet tilskud til udlandsophold til to studerende på Master eller PhD niveau.
De enkelte projekter er mere udførligt beskrevet på hjemmesiden under ”Projekter” og ”2016”.
Du kan tilmelde dig til fremtidige nyhedsbreve på hjemmesiden under ”Nyheder” og ”Tilmeld nyhedsbrev”.
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