
 

Den Danske Maritime Fond afsætter 25 millioner kroner til 
uddannelsesmæssige aktiviteter 
 
Den Danske Maritime Fond stiller følgende 10 initiativer, rettet mod uddannelse og 
efteruddannelse i Det Blå Danmark, til rådighed over de næste to år (2018-2019). 
 

1. Ph.d. studier og Erhvervs Ph.d. studier (maritim vinkel). 
o Fonden støtter hovedsagelig løn og op til maksimalt kr. 1,5 mio.  
o Det er uddannelsesinstitutionen eller virksomheden der skal ansøge Fonden.  

 
2. Det Maritime MBA program.  

o Fonden støtter 50 % af tuition fee dog maksimum kr. 175.000.  
o Det er virksomheden der skal ansøge Fonden.  

 
3. Studie- og praktikophold i udlandet – med maritim fokus - diplomingeniører og 

masterniveau. 
o Fonden støtter rejse- og opholdsudgifter, med op til kr. 25.000 pr. projekt. 
o Det er den studerende der skal ansøge Fonden.  

 
4. Diplomuddannelse – Shipping (Erhvervsakademi Sydvest). 

o Fonden støtter med op til 50 % af tuition fee. 
o Det er virksomheden der skal ansøge Fonden.  

 
5. 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 og omkring kr. 50.000 for undervisere. 

o Der skal ansøges ved Rektorkollegiet og ikke Fonden. 
 

6. Vessel Manager uddannelse på Maskinmesterskolen København.  
o Fonden støtter med op til 50 % af tuition fee.  
o Det er virksomheden der skal ansøge Fonden.   

 
7. Udvikling af nye efter- og videreuddannelser og kurser med maritim vinkel. 

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

8. Talentprogrammer. Tilbud til de maritime skoler om udvikling af ”talentspor”. 
o Fonden stiller midler til rådighed for de maritime skoler til at foretage udvikling og 

afholdelse af ”talentspor”.  
 

9. Køb af udstyr. 
o De maritime skoler kan søge om støtte til indkøb af udstyr som kan anvendes i 

undervisning og bibringe en ”hands-on” oplevelse for de studerende. Udstyret skal 
være fremtidssikret.  

 
10. Maritime praktikkoordinatorer. 

o Fonden tilbyder støtte til videreførelse af maritime praktikkoordinatorer i 
Sønderjylland, Fyn, Nordjylland.   

 
Den 11. december 2017. 


