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Den Danske Maritime Fond

• Erhvervsdrivende fond, etableret i 2005

• Formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der udvikler og fremmer 
dansk skibsfart, værftsindustri og maritim udstyrsproduktion 

• Midler fremkommer ved udbytte fra Fondens aktieandel i Danmarks 
Skibskredit A/S  

• Bestyrelsen på seks er udpeget af Danske Rederier, Danske Rederier -
Færgerederierne, Danske Maritime og Erhvervsministeriet
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Fondens uddelingspolitik

Den maritime sektor – Det Blå Danmark – udgør 25% af dansk eksport. Vi er 
5. største søfartsnation og 7. største maritime industrination på globalt plan. 

Vore uddelinger skal derfor:

• Støtte udviklingen af Det Blå Danmark

• Være til gavn for danske rederier, værfter og udstyrsproducenter

• Støtte innovative og fremtidsorienterede aktiviteter  

• Have en katalytisk effekt og gerne skabe nye job

• Have et erhvervsorienteret indhold  

• Gerne støtte maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til et eller 
flere af FNs 17 Verdensmål.
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Vi støtter inden for følgende kategorier

• Maritime erhvervsprojekter – soft funding med tilbagebetaling

• Maritim erhvervsudvikling, fx konferencer, kampagner, analyser, politiske 
tiltag - donation

• Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag - donation

• Maritim forskning - donation

• Maritim kompetenceudvikling - legat
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Vi har været fødselshjælpere for et anseeligt antal projekter 

• Fonden har støttet over 900 projekter i Det Blå Danmark, heraf to tredjedele 
almennyttige projekter og de resterende soft funding til erhvervsprojekter 

• Historisk har vi delt over 750 mio. kr. ud til Det Blå Danmark

• Uddelingerne er over årene fordelt som følger:

27 % Maritime erhvervsprojekter

19 % Maritim erhvervsudvikling

22 % Udvikling af maritime uddannelser og rekrutteringstiltag

26 % Maritim forskning

6 % Maritim kompetenceudvikling
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Maritime erhvervsprojekter  

• Soft funding af op til 50% af projektbudget til 0 rente

• Afdragsfri periode på 3-5 år fra bevillingstidspunkt

• Tilbagebetaling over lignende periode med faste betalingsterminer

• Støtten gives typisk som early stage funding til start-ups, men kan også 
ydes til scale-ups eller som medfinansiering af R&D/innovation i 
etablerede virksomheder
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Støtte til erhvervsmæssige projekter via lån på gunstige 
betingelser  

Udgør over 200 mio. kr., dvs. næsten en tredjedel. Eksempler på projekter vi har 
støttet:

• Start - ups  - Portchain, Upteko, BlueKey, Bunker Metric, Hydro Hull                
Cleaning, SubBlue Robotics, Blue Atlas Robotics, 
DanCompliance

• Scale - ups  - BAWAT, MiWire, HydroPen

• Virksomheder  - Tuco Yachts, Maersk Supply Service, Survey Association, 
OMT, G&O Maritime Group 
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Almennyttige projekter  

• Projekter indenfor fremme af Det Blå Danmark, fx maritim 
erhvervsudvikling, maritim forskning og uddannelses- og 
kompetenceudvikling

• Donation til dækning af direkte relaterede projektomkostninger

• Skal danne basis for bred og almen vidensdeling
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Fondens støtte til maritim forskning

Fonden har uddelt 200 mio. kr. til maritim forskning, eller ca. en fjerdedel af 
alle uddelinger.  

• Universiteter (DTU, CBS, KU, ITU, SDU, AU, AAU, RUC)

• Søfartsskoler, erhvervsskoler

• Virksomheder, organisationer (erhvervsforskning)
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Fondens støtte til kompetenceudvikling og rekruttering

Fonden har uddelt over 215 mio. kr. til kompetenceudvikling og 
rekrutteringsformål, eller ca. 30 % af alle uddelinger.  

• Udvikling af uddannelser (universiteter, søfartsskoler, erhvervsskoler)

• Uddannelseslegater, primært MBA legater (virksomheder, organisationer)

• Rekruttering og branding (eksempelvis Worldcareers.dk)
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Strategisk retning – vi vil være på forkant med strømninger 
i omverdenen og i sektoren

• Digitalisering og automatisering 

• Grøn omstilling

• Generel innovation og nye forretningsmodeller

• Relevante maritime aktiviteter, der kan underbygge/henføres til         
FNs 17 Verdensmål
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Vil du vide mere?  

• For yderligere oplysninger:

• www.dendanskemaritimefond.dk

• LinkedIn https://www.linkedin.com/company/den-danske-maritime-
fond/?viewAsMember=true

http://www.dendanskemaritimefond.dk/
https://www.linkedin.com/company/den-danske-maritime-fond/?viewAsMember=true

