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Nyhedsbrev nr. 4, 2016, december 2016 
 
Den Danske Maritime Fond har afholdt bestyrelsesmøde d. 2. december, 2016.  
 
Bestyrelsen havde et stort antal ansøgninger på 42 under behandling. Heraf blev 20 ansøgninger godkendt 
med en samlet bevillingssum på 10,2 millioner kroner. Et antal ansøgninger blev sendt til viderebehandling.  
 
Fondens Bestyrelse har i alt bevilget kr. 512 millioner til Det Blå Danmark siden etableringen i 2005. De 
godkendte projekter på dette møde kan kort beskrives som følger. 
 
Erhvervsmæssige projekter: Der er givet støtte i form af lån på særlige betingelser til i alt tre projekter. Den 
samlede beløbsramme er kr. 3,7 millioner. 
 
Almennyttige projekter: Der er uddelt almennyttige donationer til i alt 17 projekter. Den samlede beløbsramme 
er kr. 6,4 millioner.  
 
De samlede uddelinger fordeler sig over fem vigtige temaer, miljø, rekruttering, uddannelse, driftsoptimering, 
og fremme af det Blå Danmark. Der er uddelt kr. 0,1 million til et enkelt projekt indenfor miljøområdet. Der er 
uddelt kr. 0,7 million til to projekter indenfor rekrutteringsområdet, og kr. 1,4 millioner kroner indenfor 
uddannelsesområdet fordelt på 8 enkelte projekter. Kr. 7,4 millioner er uddelt til syv projekter indenfor 
driftsoptimering. Endelig har to projekter til fremme af kendskabet til Det Blå Danmark modtaget kr. 0,5 
millioner. Nogle udvalgte projekter er omtalt her. 
 
MARTEC har fået støtte til udvikling af et talentforløb, benævnt Management+, for udvalgte studerende. 
 
MARCOMP har fået støtte til afholdelse af en 2-dages maritim konference i Svendborg i maj 2017. 
Hovedtemaet er ”Kompetencer, som vejen til vækst”.  
 
GateHouse Maritime har fået et lån til etablering af en prototype til overførsel af data fra skibes komponenter 
og andet udstyr til relevante modtagere i land. 
 
Aluflam Marine har fået tilstillet et lån til udvikling af et nyt balkon- og skydedørssystem til krydstogtskibe. 

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) har fået støtte til udvikling af nye guidelines for brand-
beskyttelse af fartøjer bygget af komposit, til støtte af udviklingen af nye regelsæt i IMO-regi. 
 
Green Ship of the Future har fået støtte til gennemførelse af en række aktiviteter/projekter relateret til 
anvendelse af ”3D printing” i den danske maritime klynge. 
 
SIMAC har fået støtte til at gennemføre et talentudviklingsforløb for udvalgte studerende. 
 
MARCOD har fået støtte til etablering af en ny lærlingekoordinator i Nordjylland. 
 
Aalborg Universitet (AAU) har fået støtte til at designe en model af medstrømstilpassende propeller, med 
hvilken man efterfølgende vil udføre forsøg for at validere foretagne beregninger. 
 
Ekokem har fået støtte til at foretage en markedsundersøgelse af potentialet for fremtidig ”on-site” 
behandling af ballastvand. 
 
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”.  
 
 
Med venlig hilsen 
Den Danske Maritime Fond 


