
Den Danske Maritime Fonds uddannelsesfokus i 2019-2020 
Den Danske Maritime Fond fokuserer i 2019 og 2020 på følgende initiativer, rettet mod uddannelse og 

efteruddannelse i Det Blå Danmark. 

 

1. Ph.d. studier med et tydeligt maritimt indhold   

o Fonden støtter hovedsagelig løn og op til maksimalt kr. 1,5 mio.  

o Det er uddannelsesinstitutionen, der skal ansøge Fonden 

 

2. MBA studier for ledere i Det Blå Danmark 

o Fonden støtter 50 % af tuition fee, dog maksimum kr. 175.000 

o Det er virksomheden/organisationen, der skal ansøge Fonden 

o Ansøger skal være i et karriereforløb, dokumenteret af arbejdspladsen, og have haft 

lederansvar i minimum 5 år. 

o Ansøgninger prioriteres, hvor virksomheden finansierer den resterende del. 

 

3. Diplomuddannelser indenfor det maritime erhverv 

o Fonden støtter med op til 50 % af tuition fee 

o Det er virksomheden/organisationen, der skal ansøge Fonden 

o Ansøger skal minimum have 3 års relevant erhvervserfaring med maritim virksomhed 

 

4. Ny- og videreudvikling af maritime uddannelser 

o Der gives støtte til udvikling af nye efter- og videreuddannelser.  

 

5. Indkøb af fremtidsorienteret undervisningsudstyr 

o Maritime uddannelser kan søge om støtte til indkøb af udstyr, som finder anvendelse til 

fremtidsorienteret og digital undervisning.  

 

6. Studie- og praktikophold i udlandet - maritime skoler 

o Fonden støtter studie- og praktikophold i udlandet for studerende og undervisere på de 

maritime skoler 

o Gennem administration ved Rektorkollegiet støtter Fonden med ca. kr. 10.000 pr. 

studerende   

o Der skal ansøges ved Rektorkollegiet og ikke Fonden 

 

7. Vessel Manager uddannelse på Maskinmesterskolen København – Udløber dec. 2019  

o Fonden støtter med op til 50 % af tuition fee  

o Det er virksomheden, der skal ansøge Fonden   

 

8. Talentprogrammer. Tilbud til de maritime skoler om udvikling af ”talentspor” – Udløber 

december 2019   

o Fonden stiller midler til rådighed for de maritime skoler til at foretage udvikling og 

afholdelse af ”talentspor”. 


