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SYNSPUNKT

Leder af Den Danske Maritime Fond,
har lang erfaring i Det Blå Danmark
fra både Mærsk og via bestyrelsesposter
i virksomheder i den maritime sektor

Kære maritime kolleger; der er store
muligheder i FN’s verdensmål
Det danske maritime erhverv er vant til at agere agilt i international sammenhæng, og virksomhederne har været i front
med at have gode løsninger klar til at understøtte bæredygtig vækst - Så lad os nu komme i gang!
Via det just overståede folketingsvalg er den bæredygtige dagsorden, og herunder
specifikt klimadiskussionen,
for alvor kommet i fokus. På
tværs af fløjene er der bred
enighed om, at tiden nu er
inde til at tage dette alvorligt. Ikke blot i det samfundspolitiske billede. Men også
erhvervspolitisk. Folkemødet på Bornholm havde i år
FN’s Verdensmål som det
overordnede tema, ligesom
årets VL Døgn i juni i FN Byen også var tilrettelagt i bæredygtighedens navn, idet
en række markante stemmer
var samlet for at inspirere de
over 600 danske og udenlandske virksomheds- og organisationsledere til at sætte
farten op i kapløbet om at nå
FNs Verdensmål for en bæredygtig udvikling – og samtidig gøre en god forretning.
Kommende fra en meget filantropisk tilgang og holdning til FN Verdensmål er
der nu en klar strømning
hen imod at inddrage bæredygtig vækst i det strategiske
arbejde i virksomhederne og
organisationer. Dermed er
det ikke længere blot et
spørgsmål om grundholdninger, værdisæt og CSR,
men det er i høj grad blevet
legitimt at inddrage Verdensmålene som en mulighed for at skabe forretningsmæssig vækst.
Bæredygtig shipping
Disse tanker er ikke nye for
Det Blå Danmark, hvor vi
har adresseret særligt klimaindsatsen i mange år.
Som en del af FN, arbejder
IMO (the International Maritime Organisation) aktivt
med bæredygtig udvikling

FN’s verdensmål kommer til at præge den maritime industri fremover
og de tilknyttede Verdensmål, idet man indser,
at stort set alle Verdensmålenes elementer kun kan realiseres med en bæredygtig
shipping- og transportsektor, som understøtter verdenshandel og global økonomisk vækst. Shipping er
den mest bæredygtige
transportform med laveste
carbon footprint pr. transporteret godsenhed og anses af IMO som enabler for
de fleste verdensmål. Også
private virksomheder har
sat sig endog strengere mål,
herunder A.P. Møller –
Mærsk.
Danmark i front
En række fonde arbejder allerede aktivt med særlige
uddelingsprogrammer, der
understøtter FNs 17 Verdensmål. Det er vi blevet inspireret af i Den Danske Maritime Fond. Vi finder, at der
under denne dagsorden er
nært tilknyttede muligheder
for den danske maritime erhverv, og sektoren har berøringsflade med og kan påvir-

ke aktiviteter under et betydeligt antal af FNs 17 verdensmål. Det bliver en agenda, der tiltagende vil drive
forretningsstrategi, - adfærd
og
vækst,
forskning, uddannelse
og ikke
mindst
bedre
mulighed for rekruttering af de
yngre generationer.
Og vi har noget at komme
med i det maritime Danmark. Vi er verdens 6. største søfartsnation og verdens
7. største maritime industrination. Det danske maritime
erhverv er vant til at agere
agilt i international sammenhæng, og virksomhederne har været i front med
at have gode løsninger klar
til at understøtte bæredygtig
vækst. Vi har derfor i Den
Danske Maritime Fond besluttet at sætte et strategisk
fokus på støtteansøgninger,
der også kan underbygge og

henføres til et eller flere af
de 17 verdensmål. Hvad der
ligger lige for, er maritime
aktiviteter, der henhører under men ikke begrænset til
Mål 4 –
Kvalitetsuddannelse, Mål 5 Ligestilling
mellem
kønnene /
Mål 10 –
Mindre
ulighed, Mål 9 - Industri, innovation og infrastruktur,
Mål 12 - Ansvarligt forbrug
og produktion, Mål 13 – Klimaindsats, Mål 14 - Livet i
havet.

”Danmarks Maritime Fond har ladet
sig inspirere af FN’s
Verdensmål”

Klar sammenhæng
Den Danske Maritime Fonds
formål er at yde økonomisk
støtte til initiativer, der kan
medvirke til at fremme
dansk skibsfart og værftsindustri inkl. udstyrsproducenter, således at nye arbejdspladser skabes, og
branchen styrkes internationalt. Vi modtager gennemsnitligt omkring 150 ansøg-

ninger om året, og blot dette
års ansøgningsfelt år til dato
har vist, at langt de fleste
projekter allerede har en
klar sammenhæng med og
tilknytning til Verdensmålene, særligt indenfor klima og
CO2 neutralitet, livet i havet,
digitalisering og diversitet.
Vort generelle fokus i Den
Danske Maritime Fond er at
styrke og medvirke til at forme det fremtidige Blå Danmark gennem støtte af:
•
rekruttering, udvikling og uddannelse af den
nødvendige og fremtidsorienterede maritime arbejdskraft
•
markeds- og praksisnær maritim forskning,
produkt- og serviceudvikling og udvikling af nye forretningsmodeller
•
aktiviteter indenfor
fremtidens måde at effektivisere, optimere, automatisere og digitalisere i den maritime sektor
•
den maritime sektors aktiviteter til fremme og
understøttelse af FNs 17
Verdensmål, eksempelvis
(men ikke begrænset til) klima, miljø, cirkularitet, innovation, uddannelse, lige muligheder
•
aktiviteter,
der
fremmer kendskabet til Det
Blå Danmark generelt, herunder støtte til politiske initiativer.
Early engagement
I vores uddelinger er vi risikovillige og stræber efter at
præge udviklingen gennem
fokusering på innovative og
fremtidsorienterede projekter. Vi ønsker tillige, at initiativerne bedst muligt kommer til at gavne forskellige

faglige og geografiske områder inden for Det Blå Danmark. Vi ønsker at bidrage
med midler til relevante projektområder – fordelt mellem erhvervsmæssige og almennyttige uddelinger – for
at styrke den langsigtede
vækst. For erhvervsmæssige
projekter prioriterer vi særligt early engagement funding af start-ups med risikovillig kapital (lån) men har
også fokus på moderate risk
initiativer i scale up/SMV
segmentet. Vi ønsker at brede vore midler ud til flere
modtagere af mindre bevillinger fremfor få større projekter.
Med vores udmelding om
et mere strategisk fokus
mod projekter, der også understøtter FNs 17 Verdensmål, håber vi på, at
danske maritime virksomheder, danske maritime entreprenører og danske universiteter og uddannelsesinstitutioner med maritim
tilknytning vil benytte sig af
den mulighed, der ligger i at
søge støtte til projekter indenfor disse temaer. Det vil
vi gerne opmuntre Det Blå
Danmark til at udnytte i
endnu højere grad. Vi synes,
det er et vigtigt signal at sende til aktører i den maritime
sektor, at der er midler at
hente til den gode ide, der
kan fremme sektoren i arbejdet på at mobilisere
kræfter til den bæredygtige
vækst.
Den Danske Maritime Fond støtter
erhvervsmæssige projekter dels med
lån på op til 50 pct. af projektbudgettet og dels yder donationer til almennyttige formål med et tydeligt
erhvervsorienteret sigte

