Saltvandsindsprøjtning på 25 millioner kroner til uddannelse
Innovation er nøglen til, at Det Blå Danmark forbliver blandt de førende maritime nationer i verden.
Kun ved at sikre de rette faglige kvalifikationer kan Danmark opretholde og styrke denne position.
Derfor har Den Danske Maritime Fond valgt at videreføre Fondens uddannelsesinitiativ for
yderligere to år ved af afsætte 25 millioner kroner til 10 specifikke initiativer i årene 2018-19.
Uddannelse er nøglen til fortsat innovation og konkurrencedygtighed
Gennem årene har Fonden bidraget med mere end 200 millioner kroner til uddannelse og
rekruttering. Fondens bestyrelsesformand Tommy Thomsen er glad for at kunne videreføre
indsatsen på uddannelsesområdet: ”Uddannelse og rekruttering udgør en betydelig del af Fondens
aktiviteter med gode resultater til følge. Dette ønsker vi hermed at videreføre og udvikle”.
Fonden har blandt andet valgt at fokusere på støtte til Ph.d.-studier, fortsættelse af det maritime
MBA-program, de maritime skoler i Danmark samt praktikophold.
Herudover ønsker Fonden gerne at støtte udviklingen af nye efter- og videreuddannelses initiativer
i Det Blå Danmark. Sekretariatschef Carsten Melchiors understreger, at da det er vigtigt, at de
danske maritime virksomheder er produktinnovative og kontinuerligt i stand til at udvikle produkter
og services, er netop videreuddannelse af medarbejderne et vigtigt element i porteføljen af
Fondens initiativer.
Maritime Disruptors Academy
Således har Fonden støttet Danske Rederiers initiativ Maritime Disruptors Academy, som netop er
sat i verden for at fremme rederiernes forståelse for ny teknologi og nye forretningsmodeller i et
marked under betydelig forandring. Dette program lanceres primo 2018 med deltagelse af flere
danske rederier, Danske Rederier samt studerende fra DTU og CBS.
Tommy Thomsen siger; ”Det er vigtigt for branchen at være opmærksom på den eksponentielle
digitale udvikling, og derfor er Fonden glad for også at kunne understøtte denne type tiltag”.
For yderligere information venligst kontakt:
Sekretariatschef Carsten Melchiors – Tel: 7740 1611

Om Den Danske Maritime Fond
Den Danske Maritime Fond blev stiftet den 13. juli 2005 og er en privat, erhvervsdrivende fond.
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv
udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter, således at
nye arbejdspladser skabes, og branchen styrkes internationalt.
Fonden har siden 2005 uddelt i alt 551 millioner kroner. I 2017 har Fonden uddelt i alt godt 40
millioner kroner.
Bilag: Den Danske Maritime Fonds 10 initiativer for 2018-19

København, den 11. december 2017

