
Den Danske Maritime Fond afsætter 17 millioner kroner til 

uddannelsesmæssige aktiviteter i de næste to år. 
 

I september 2015 kunne Fonden meddele; ”100 maritime MBA legater nu uddelt. På blot tre et 

halvt år har det Blå Danmark fået en regulær saltvandsindsprøjtning!” Fondens Bestyrelse har 

siden diskuteret, hvorledes dette program skal efterfølges og det er besluttet fremadrettet at 

udvide aktiviteterne og dermed bedre tilgodese helheden i Det Blå Danmark. 

 

Således har Den Danske Maritime Fond besluttet at afsætte op til 17 millioner kroner til at støtte 6 

forskellige initiativer over de næste to år. 

 

Følgende 6 initiativer stilles til rådighed for Det Blå Danmark. 

 

1. Fortsættelse af det Maritime MBA program.  

o Dette program er blevet vel modtaget og vil blive fortsat på ændrede betingelser idet 

Fonden fremover vil dække 50 % af tuition fee.  

 

2. Vessel Manager uddannelse på Maskinmesterskolen København.  

o Fonden har støttet udviklingen af dette program og tilbyder nu at støtte de 

virksomheder der ønsker at sende medarbejdere på denne videreuddannelse. Støtten 

vil udgøre op til 85 % af tuition fee efter eventuel anden støtte.  

 

3. Talentprogrammer. Tilbud til de maritime skoler om udvikling af et talentspor. 

o Uddannelses- og Forskningsministeriet har muliggjort udbud af særlige initiativer for 

talenter (”Talentbekendtgørelsen”). Fonden stiller midler til rådighed for de maritime 

skoler til at foretage udviklingen af sådanne særlige programmer.  

 

4. Fokus på internationalisering.  

o Fonden støtter allerede udlandsophold for de studerende på de maritime skoler og 

har gjort det gennem flere år. Fonden tilbyder nu også økonomisk støtte til studie- og 

praktikophold for studerende på masterniveau med maritim vinkel.  

 

5. Maritime praktikkoordinatorer. 

o Fonden tilbyder støtte til etablering af ”Maritime praktikkoordinatorer” i forskellige 

martitime klynger fx Sønderjylland (Esbjerg), Fyn, Sjælland (København). Tanken 

er at søge etableret tilsvarende lærlinge koordinations funktioner for uddannelse af 

faglærte til den maritime branche som i dag, med succes, fungerer i Nordjylland. 

 

6. ”Den Danske Maritime Fonds Jubilæumsforelæsninger om fremtiden”. 

o I anledning af Fondens 10 års dag, stiller Fonden midler til rådighed for fem 

universiteter i Danmark til afholdelse af en åben gæsteforelæsning med en 

international anerkendt og førende akademisk personlighed indenfor et udvalgt emne 

af særlig interesse for Det Blå Danmark. 

 

Alle aktiviteter skal interesserede fra Det Blå Danmark ansøge Fonden om efter Fondens normale 

praksis. Fonden håber Det Blå Danmark vil tage godt imod initiativerne og gøre god brug af dem. 

 

Den Danske Maritime Fond, 11. januar 2016. 


