Nyhedsbrev nr. 3, oktober 2017
Den Danske Maritime Fond fremmer digitaliseringen i Det Blå Danmark.
Ultimo september afholdte Den Danske Maritime Fond bestyrelsesmøde, hvor der blev godkendt 24
ansøgninger til en samlet bevillingssum på 7,2 millioner kroner fordelt på 23 almennyttige projekter samt et
lån på særlige betingelser til et erhvervsmæssigt projekt.
Digitalisering får et løft
Fondens strategi med at give mere fokus på digitaliseringens muligheder bliver illustreret med støtte til
Danske Rederier til udvikling af et videreuddannelseskoncept for danske rederier indenfor digitalisering.
Formålet er at give rederierne en bedre forståelse af, hvordan de bedst navigerer i en verden under forandring,
og hvordan de arbejder strategisk med nye digitale muligheder for at fremtidssikre dansk søfart. Projektet har
arbejdstitlen ”Disruptors Academy”. Akademiet afvikles over i alt fire dage og er planlagt at inkludere
studerende fra CBS og DTU. ”For mig at se er det bydende nødvendigt at flere danske rederier engagerer sig i
digitaliseringens muligheder nu. Jeg ser personligt dette initiativ som værende positivt i netop den retning”,
udtaler Mikael Skov, medlem af regeringens maritime vækstteam, CEO i Hafnia Tankers og bestyrelsesmedlem i Den Danske Maritime Fond.
Bredt ansøgerfelt
Udover dette projekt fordeler de samlede uddelinger sig over følgende fem temaer: miljø, rekruttering,
uddannelse, driftsoptimering, og fremme af Det Blå Danmark. De enkelte projekter er udførligt beskrevet på
Fondens hjemmeside under ”Projekter” og ”2017”.
Udvalgte projekter:
Aalborg Universitet (AAU) har fået støtte til at videreføre et igangværende projekt omkring udvikling af en
medstrømstilpassende skibspropel (”Wake Pitching Propeller”). Projektet omfatter bl.a. modeltank tests med
en fremstillet propel i modelskala for at eftervise konceptet og validere computermodeller for de hydrodynamiske effekter, der påvirker propellen. Propellen har potentiale til at mindske kaviation, akselvibrationer,
trykpulser, støj og samtidig øge propellerens effektivitet med 9,4%.
CBS Maritime har fået støtte til afholdelse af en tværgående praktiker-forskerkonference og opfølgende
forsker-workshop om den maritime sektors fremtidige udfordringer og forskningsbehov. Konferencen har
arbejdstitlen ”The Maritime Industry in 2030” og forventes afholdt i december 2017. Tematisk tager
konferencen udgangspunkt i de centrale afdækkede udfordringer og policy-anbefalinger (Væksttemaet, Forsk
2025, Blue InnoShip, regeringens kommende maritime vækstplan), og særligt digitalisering i krydsfeltet
mellem teknologi, strategi og organisation (herunder forretningsmodeller) og regulering/governance.
Danske Rederier har fået støtte til at udvikle en kort og letforståelig publikation, som skal gøre skibsbesætninger bekendt med den nye IMO ballastvandskonvention (der trådte i kraft d. 8. september 2017) og
konventionens krav samt tjene til forberedelse for havnestatskontrol og andre vettings. Konventionen
markerer et afgørende skridt for verdenshavene mod at standse spredningen af invasive akvatiske arter der
kan skade lokale økosystemer, påvirke biodiversiteten og føre til store økonomisk tab i de enkelte lande.
DTU Kemi har fået støtte til design, udvikling og test af et nyt, billigt, brugervenligt og kompakt sensor
aggregat, som kan anvendes ombord på skibe til kontrol af svovlindhold i bunkers.
MARTEC har fået støtte til forberedelse af skoleskibet ”Danmark”s mulige deltagelse under OL 2020 i Tokyo.
Projektet skal etablere den nødvendige platform for skibets mulige deltagelse som basis for erhvervsfremme
i Japan for danske erhvervsinteresser, herunder Det Blå Danmark.
Survey Association har fået støtte til at udvikle en ny åben B2B platform, der skal matche klienter
(forsikringsselskaber, rederier, vessel managers, banker) med marine surveyors globalt. Projektet vil
simplificere processen med servicering af marine survey markedet og resultere i hurtigere og bedre service
for klienterne og give mindre surveyor firmaer større synlighed i det globale marked.
Herudover er uddelt i alt 13 MBA legater til virksomheder i Det Blå Danmark og deres medarbejdere.
10 af disse MBA forløb finder sted i Danmark, heraf 4 på CBS, og 2 hver på DTU, AAU og SDU.
Fondens Bestyrelse har i alt bevilget kr. 539 millioner til Det Blå Danmark siden etableringen i 2005.
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