Nyhedsbrev nr. 1, 2016, april 2016
Den Danske Maritime Fond har afholdt bestyrelsesmøde d. 15. marts 2016.
Bestyrelsen havde 33 ansøgninger under behandling. 15 ansøgninger blev godkendt, med en samlet
bevilling på 18,8 millioner kroner. De godkendte projekter kan kort beskrives som følger:
WorldCareers rekrutteringskampagne for hele Det Blå Danmark modtog en 3-årig uddeling.
Danish Maritime Days: Afholdelse af konferencen Danish Maritime Forum 2016 i oktober 2016.
Søfartsstyrelsen: Lokalansættelse af en maritim attaché i en 3-årig periode i Washington DC.
Danske Maritime: Ansættelse af projektmedarbejder i en 3-årig periode til bl.a. at sikre koordinering af
de mange forskellige tiltag foretaget i det Blå Danmark omkring maritime kompetencer.
DTU Management: Et 33 måneders forskningsprojekt med projekttitlen ”Management of Maritime
operations under Emission Control Regulations (MANECO)”. Ud over de forskningsmæssige aktiviteter
omfatter projektet udvikling af en kandidatprofil indenfor Maritim Ledelse, en portefølje af
undervisningsmoduler og en projektportefølje (hovedopgaveemner).
Green Ship of the Future: Vidensindsamlingsforløb omkring 3D print i den maritime sektor.
DHI: Uvildig undersøgelse omkring UV anlægs effekt ved behandling af ballastvand.
Foreningen til Søfartens Fremme: Tilskud til 3 konkrete aktiviteter med det formål at udbrede
kendskabet til de maritime erhverv i den brede befolkning.
Bawat A/S: Lån til selskabets drift i 2016.
Danske Maritime: Tilskud til afholdelse af konference om Maritim Teknologi i oktober 2016.
DTU Mekanik: Tilskud til studietur til Singapore for 25 studerende.
Technical Education Copenhagen: Tilskud til afholdelse af Innovation Camp 2016 for talentfulde elever
og lærlinge på hovedforløbene af en erhvervsuddannelse. Afholdes på Bornholm i juni 2016.
EMUC: Tilskud til afholdelse af Maritime Business Opportunities (MBO) iværksætterkonference i
Aalborg d. 28. april 2016.
MSSM Sekretariatet v./EMUC: Sponsorat af 10 studerendes deltagelse MSSM 2016 konference.
MBA uddannelsesforløb: Der er givet tilskud til et enkelt MBA uddannelsesforløb til en virksomhed i det
Blå Danmark.
De enkelte projekter er mere udførligt beskrevet på hjemmesiden under ”Projekter” og ”2016”.
Du har mulighed for at tilmelde dig til fremtidige nyhedsbreve på hjemmesiden under ”Nyheder” og
”Tilmeld nyhedsbrev”.
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