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ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond

Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken

Indsatsområde: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer

Kategori: 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse – Projekttype A

Ansøgte grunddata

Projektets navn: Jobstrategi

Tilskudsmodtager Aalborg Universitet

Projektets startdato: 1-11-2011

Projektets slutdato: 31-7-2014

Ansøgt beløb 2.625.343,00

Ansøgt støtteprocent 50,00

Projektresumé

Tillæg: UCN udbyder uddannelser som henholdsvis er rettet primært mod private virksomheder (business og
 tekniske) og uddannelser som primært er rettet mod det offentlige (pæd. og sund). I disse år er der særlige
 udfordringer for både virksomheder og begge uddannelsesspor på grund af de dårlige konjunkturer, hvilket gør
 det nødvendigt at tænke i nye baner ift. jobprofiler og uddannelsesbaggrunde. Ved en koordineret indsats mellem
 AAU og UCN, forventes flere synergieffekter, som større synlighed, øget interesse fra virksomhederne, bredere
 og bedre match ift. virksomhedernes behov samt at studerende og nyledige vil kunne deltage i aktiviteter på
 tværs af institutioner. Projektet vil hjælpe de nordjyske virksomheder med at finde ny, kvalificeret arbejdskraft,
 der kan gøre det muligt at skabe øget vækst i virksomhederne, men vil ligeledes også være med til at afhjælpe
 ledighedsproblemerne i regionen. Projektet udvides med 75 virksomhedsbesøg årligt således at 600 nordjyske
 virksomheder vil blive besøgt (63 % foretages i udkantskommuner). De ekstra virksomhedsbesøg målrettes
 UCN studerende og UCN nyledige. Den koordinerede indsats vil gøre de nordjyske virksomheder bekendte med
 udbuddet af nordjysk arbejdskraft med en videregående uddannelse og medvirke til at skabe ny vækst og nye
 nordjyske arbejdspladser. Målet for tillægsdelen er at skabe 57 nye arbejdspladser for UCN-uddannede og 120
 nye praktikpladser/virksomhedsprojekter (63 % af disse skal være i udkantskommuner).

Vedhæftede filer

bilag 1 udgiftsbudget.pdf
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1. Information fra Vækstforum

Information til Vækstforum fremgår af selve ansøgningen

2. Valg af indsatsområde og kategori

Vælg indsatsområde 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer

Vælg kategori 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse – Projekttype A

Kort skriftlig begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.000 tegn)

Tillæg: Udfordringen med at tiltrække og fastholde veluddannet arbejdskraft i Nordjylland
 begrænser sig ikke kun til de højtuddannede, men gør sig også gældende for arbejdskraften med
 korte og mellemlange videregående uddannelser fra en professionshøjskole (akademiniveau på 2
 år og professionsbachelorer på 3½ år). 

Kort skriftlig begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums strategi, handlingsplan og supplerende
udvælgelseskriterier (max 2.000 tegn)

Tillæg: De nordjyske SMV´er er en blanding af virksomheder med et meget bredt
 uddannelsesniveau og desto længere væk fra Aalborg man kommer, desto lavere er det generelle
 uddannelsesniveau i virksomhederne. Det er derfor relevant at komme med en samlet pakke
 af arbejdskraft med en videregående uddannelse fra såvel AAU som fra UCN. Det bredere
 uddannelsesudbud vil desuden være med til at fremme virksomhedernes interesse for at få besøg
 fra en konsulent fra Væksthus Nordjylland eller fra det lokale erhvervskontor.
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3. Stamoplysninger om ansøger

Projektets navn Jobstrategi

CVR, CVR under stiftelse eller CPR CVR

CVR-nummer 29102384

EAN nummer

Navn Aalborg Universitet

Adresse Fredrik Bajers Vej 5

Postnummer 9220

By Aalborg Øst

Telefon 99409940

E-mail aau@aau.dk

Hjemmeside www.ucn.dk

Projektansvarlig/kontaktperson fornavn Camilla

Projektansvarlig/kontaktperson efternavn Lynge

Projektansvarlig/kontaktperson Telefon 99407444

Projektansvarlig/kontaktperson Email cl@adm.aau.dk

Regnskabsansvarlig Richard Gajhede

Regnskabsansvarlig Telefon 99409505

Regnskabsansvarlig Email rgh@adm.aau.dk

Tegningsberettigede Niels Maarbjerg Olesen

Ansøgers juridiske status Selvejende institution

Hvis andet, skriv på finansoloven

Projektets adresse:

Adresse Fibigerstræde 15, 1 sal

Postnr. 9220

By Aalborg Øst

Ansøgers pengeinstitut

Navn Danske Bank

Adresse Algade 53

Postnr. 9000

By Aalborg
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Kontonummer 32019189629
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4. Valg af støtteprocent og beregning af indirekte omkostninger

Indsæt støtteprocent (max 50%) 50,00

Vælg indirekte omkostningsberegning 18% automatisk beregning uden dokumentation

5. Projektbeskrivelse

Projektets formål, indhold og effekter (Max 7.500 tegn)

Tillæg: Formålet er at skabe ny vækst og nye arbejdspladser i de nordjyske virksomheder gennem
 en øgning af antallet af medarbejdere med en videregående uddannelse. Projektet fokuserer
 specielt på jobskabelse i udkantskommuner. Målgruppen er nordjyske virksomheder, studerende
 og nyledige fra UCN.

Jobsituationen for UCN studerende adskiller sig ift. de studerende fra AAU. De tekniske og
 merkantile uddannelser på UCN er kendetegnet ved en blanding af kendte uddannelser og helt
 nye og mindre kendte uddannelser. De nye uddannelser er etableret i dialog med det private
 erhvervsliv, men der er en betydelig opgave i at få højnet kendskabet til disse uddannelser i
 regionen. De pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser er i disse år presset til at tænke nyt på
 grund af ansættelsesstop i både kommuner og regioner. Det giver en særlig udfordring for både
 virksomheder og studerende ift. at tænke nye jobprofiler og nye jobmuligheder. 

Hovedparten af aktiviteterne er baseret på størst mulig inddragelse af studerende/nyledige i
 direkte virksomhedsrettede aktiviteter. De studerende, de nyledige og virksomhederne skal
 bringes tættere på hinanden, hvilket kræver aktive studerende/nyledige og skabelse af rammer
 for succesfuld dialog.

Virksomhedskontakt

UCN vil i projektet tilslutte sig det allerede etablerede samarbejde mellem AAU og Væksthus
 Nordjylland. Antallet af besøg udvides med 75 besøg årligt således at det samlede antal besøg vil
 være 600 i projektperioden, hvoraf de 75 pr. år er målrettet UCN-studerende. De 375 planlagte
 besøg udvides til også at indeholde information om UCNs uddannelser. Der afsættes yderligere
 30 minutter pr. virksomhedsbesøg og alle konsulenter, som varetager besøgene, gennemfører et
 introduktionsprogram hos UCN.

Målsætningen er at der skabes 57 job og 120 praktikpladser/projektsamarbejder for UCN
 studerende (63 % i udkantskommuner), udover de fastsatte mål for AAU.

Virksomheder og studerende

UCN’s uddannelser er kendetegnede ved, at de studerende gennemfører længerevarende
 praktikophold i en privat eller offentlig virksomhed som en del af uddannelsen. Virksomhederne
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 kan således gratis teste de studerendes faglige og sociale kompetencer og match med
 virksomhedens behov. En del virksomheder vælger at fastholde de studerende efter praktikforløb
 via forskellige former for ansættelse. 

De følgende konkrete aktiviteter vil være relevante for alle typer af virksomheder i Nordjylland
 og vil omfatte alle UCN uddannelser, men med hovedfokus på de merkantile og tekniske
 uddannelser:

• Gruppeworkshops - med fokus på styrkelse af den studerendes erhvervsparathed og etablering
 af personlig handlingsplan (bygger ovenpå personprofilen). Deltager 1.800 studerende i
 workshops. Formålet er at skærpe de studerendes tilgang til at samarbejde med virksomheder,
 således virksomhedspraktik kan have det størst mulige udbytte for såvel den enkelte virksomhed
 som for den enkelte studerende.

• 600 virksomheder informeres (gennem virksomhedsbesøgene) om dialogportalen og der
 udvikles introduktionsmateriale, som Væksthus Nordjylland kan videregive til virksomheder. 

Seks merkantile og tekniske uddannelser er blevet særligt udvalgt, da det er nye og relativt
 ukendte uddannelser og de studerende derfor har svært ved at opnå beskæftigelse efter endt
 uddannelse: Eksportbachelor, International Hospitality Management, Automationsteknologi,
 Energiteknologi , Produktudvikling & Teknisk Integration , E-konceptudvikling,
 Softwareudvikling og Webudvikling Der vil samtidig også være deltagelse fra Ergoterapeut-
uddannelsen (særlig ledighedstruede). 

De følgende konkrete aktiviteter vil være særligt målrettede mod de udvalgte UCN-uddannelser,
 hvor manglende kendskab til uddannelsen udgør en særlig barriere ift. dialogen og skabelse af
 nye jobmuligheder i samspillet mellem virksomheder og studerende/nyledige:

• Afholdelse af 2 årlige matching events med fokus på nordjyske virksomheders behov og et
 match med uddannelsesmulighederne på UCN, og herunder samarbejds- og jobmuligheder
 mellem virksomheder og studerende. Matching events arrangeres i samarbejde med de lokale
 erhvervskontorer og afholdes i udkantskommuner. Særlig fokus på de udvalgte uddannelser, men
 repræsentation fra alle hovedområder. Forventet deltagelse af samlet set 100 virksomheder og
 170 studerende.

• Etablering af medieteam som vil assistere studerende i produktion af egne præsentationer
 (kompetenceanvendelse og konkrete opgaveløsninger på erhvervsbaserede problemstillinger) til
 upload på UCNs dialogportal. 200 studerende vil udvikle og publicere en præsentation på min.
 5 minutter. Præsentationer vil være med til at de nordjyske virksomheder får et bedre indblik
 i de mange uddannelsestilbud på UCN og de studerende kan præstentere hvem de er og deres
 uddannelser samt jobønsker.
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Nyuddannede 

UCN og AAU vil have tilbud særligt for deres egne nyledige men det er aftalt at der ved
 restpladser åbnes for deltagelse af studerende fra den anden institution. 

UCN vil tilbyde følgende til egne nyledige og hvis muligt også til AAU nyledige

• Individuel kompetenceafklaring og udarbejdelse af jobstrategi ved UCN karriererådgiver (225
 nyledige)

• Nyledige fra UCN vil få mulighed for at deltage i alle tilbud, som ligger i regi AAU (restpladser
 af deres tilbud til nyledige). 

• Der har været dialog med relevante fagforeninger ift. UCN nyledige og fagforeningerne har
 tilbud at afholde forskellige relevante kurser for nyledige fra UCN og AAU uden beregning. 

Der vil være en betydelig koordineringsopgave mellem AAU og UCN. På UCN udpeges en
 overordnet projektleder, som vil forestå koordinationen til AAU. Den projektansvarlige på UCN
 suppleres af en udviklingskoordinator på hvert af de fire hovedområder på UCN. 

Koordineringen med Væksthus Nordjylland og erhvervskontorerne vil blive foretaget af AAU
 og koordineret med den projektansvarlig på UCN. Der forventes flere synergieffekter ved
 at samle de to projekter såsom øget interesse fra virksomhederne, større regional og lokal
 synlighed om projektet, bredere og bedre match ift. virksomhedernes behov, bedre fremtidige
 samarbejdsmuligheder mellem AAU og UCN samt at studerende og nyledige vil kunne deltage i
 aktiviteter på tværs af institutioner.

375 virksomhedsbesøg vil blive udvidet med ekstra 30 min. og yderligere 225 virksomheder vil
 blive besøgt målrettet UCN studerende, hvilket forventes at udløse 57 nye jobs. 2.170 studerende
 vil deltage i forskellige erhvervsrettede aktiviteter, som vil fremme deres erhvervsparathed og
 netværk med nordjyske virksomheder samt skabe 120 nye praktikpladser/projekter. 625 nyledige
 vil deltage i kurser og temadage med det formål at fremme deres jobchancer i Nordjylland.

6. Effektvurdering

Effektvurdering 1 - Hvilke effekter forventes som direkte følge af projektet

Projekttype A Antal (kun heltal)

Hvor mange deltagerforløb forventes gennemført i projektet? 70

Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres
nuværende jobfunktion?

0
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Hvor mange deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye
jobfunktioner?

0

Hvor mange ledige deltagere forventes at komme i beskæftigelse? 57

Hvor mange nye iværksættere forventes projektet at skabe? 0
WhiteSpace

Effektvurdering 2 - Andre effekter

Andre effekter – eventuelt regionernes egne effektmål, som kan vedhæftes i et separat skema

Tillæg: Det forventes at projektet vil være med til at højne virksomhedernes kendskabsgrad til
 hvilke uddannelser og kompetencer studerende har på akademi- og professionsbachelorniveau.
 Ligeledes forventes det, at det vil have en positiv afsmittende effekt ift. de andre sammenhænge
 hvor nordjyske virksomheder, studerende og nyledigeog mødes og har fælles interesseflader.
 Det forventes også at projektet vil bidrage positivt ift. at højne antallet af samarbejder mellem de
 private nordjyske virksomheder på den ene side og de studerende og undervisere fra UCN
 på den anden side. Specielt forventes en række nye kontakter i udkantskommunerne, som
 traditionelt er lidt sværere at komme i dialog med.
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7. Det samlede udgifts- og finansieringsbudget

Udgifter i Socialfondsprojektet

Udgifter til projektadministration Beløb

1010. Administration, standardsats 0,00

1020. Administration, faktiske udgifter 918.060,00

1030. Projektarbejde, standardsats 0,00

1040. Projektarbejde, faktiske udgifter 1.674.091,70

1060. Ekstern konsulentbistand 0,00

1070. Revisionsudgifter (PwC) 0,00

I alt udgifter til projektadministration 2.592.151,70
WhiteSpace

Noter:

- 1020. Administration, faktiske udgifter Der er afsat 2.310 timer til projektadministration - timesats kr. 201 (HK arbejde). Der er afsat
1.610 timer til projektledelse - timesats kr. 275 (AC arbejde).

- 1040. Projektarbejde, faktiske udgifter Tallene er udspecificeret i bilag (noteret til budget og finansiering). Der er anvendt en timesats
på kr. 275 for AC arbejde og kr. 150 for studenterarbejde.

Indirekte omkostninger, 18 % standardsats

Indirekte omkostninger, 18 % standardsats Beløb

1050. Indirekte omkostninger (18 % standardsats) 466.587,31
WhiteSpace

1079. I alt 3.058.739,01
WhiteSpace

Regionalfondsudgifter (max 10 % af driftsudgifter)

10 % udgifter Beløb

1080. Køb af inventar og udstyr 0,00

1090. Andet 0,00

 228. Interim justeringskonto for 10 % 0,00

1099. I alt (max 10 % af driftskonti) 0,00
WhiteSpace

Noter:

Deltagerudgifter m.v. Beløb

1100. Deltagerløn, standardsats 0,00

1110. Deltagerløn, faktiske udgifter 0,00

1120. Deltagerunderhold, standardsats 2.191.947,00

1130. Deltagerunderhold, faktiske udgifter 0,00
WhiteSpace

Noter:

- 1120. Deltagerunderhold, standardsats Tallene er baseret på deltagelse af nyledige og studerende. Tallene er udspecificeret i bilag
(noteret til budget og finansiering). Der er anvendt standardsatsen på kr. 103,51.
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1140. Naturalier (Materialer) 0,00

1149. Deltagerudgifter m.v. i alt 2.191.947,00
WhiteSpace

Noter:

1159. Samlede udgifter 5.250.686,01

340. Indtægter 0,00

1160. Samlede støtteberettigede udgifter 5.250.686,01

WhiteSpace

Noter:

Indsæt beløb for Kontante tilskud 0,00
WhiteSpace

Finansiering af Socialfondsprojektet (overførte beløb)

Socialfondsstøtte Beløb

891. EU-støtte 2.625.343,00

Deltagerfinansiering Beløb

900. Statslig deltagerfinansiering 2.191.947,00

901. Regional deltagerfinansiering 0,00

902. Kommunal deltagerfinansiering 0,00

903. Privat deltagerfinansiering 0,00

904. Deltagerfinansiering fra offentlig lignende 0,00

905. I alt (totalbeløb) 2.191.947,00

Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb

920. Statslige naturalieudgifter 0,00

921. Regionale naturalieudgifter 0,00

922. Kommunale naturalieudgifter 0,00

923. Private naturalieudgifter 0,00

924. Naturalieudgifter fra offentligt lignende 0,00

925. I alt (totalbeløb) 0,00

Kontante tilskud Beløb

940. Kontante tilskud fra Erhvervs- og Byggestyrelsen 0,00

941. Kontante statstlige tilskud 0,00

942. Kontante regionale tilskud 0,00

943. Kontante kommunale tilskud 0,00

944. Kontante private tilskud 0,00

945. Kontante tilskud fra offentlig ligenende 0,00

946. I alt (totalbeløb) 0,00
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Egenfinansiering Beløb

961. Statslig egenfinansiering 0,00

962. Regional egenfinansiering 0,00

963. Kommunal egenfinansiering 0,00

964. Privat egenfinansiering 0,00

965. Offentlig lignende egenfinansiering 433.396,01

969. I alt (totalbeløb) 433.396,01

998. Samlet finansiering i alt 5.250.686,01

WhiteSpace

Noter:

- 900. Statslig deltagerfinansiering Tallene er baseret på deltagelse af nyledige og studerende. Tallene er udspecificeret i bilag
(noteret til budget og finansiering). Der er anvendt standardsatsen på kr. 103,51.

- 965. Offentlig lignende egenfinansieringUCN egenfinansiering denne del med medarbejdertimer. Udover denne egenfinansiering,
finansierer UCN 3.000 personprofiler og opkvalificering af medarbejdere til at forestå
arbejdet med personprofilerne. 3.000 * afgift på 275 kr. * 75 i administrativ arbejde pr. profil
= 1.050.000 for profiler + opkvalificering af medarbejdere (4 medarbejdere * hver 74 timer *
kr. 275 = 81.400). Der er desuden afholdt omkostning til udvikling, test og implementering af
dialogplatform, samlet omkostning kr. 250.000 hos eksternt firma. Samlet er/vil der blive afholdt
projektunderstøttende aktiviteter og omkostninger for kr. 1.381.400.
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8. Projektets milepæle og hovedaktiviteter

Forventet forbrug og aktiviteter for perioden

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Nov. 2011 -
Feb. 2012

7

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2012 -
Aug. 2012

24

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep. 2012 -
Feb. 2013

11

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2013 -
Aug. 2013

27

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Sep. 2013 -
Feb. 2014

14

Procentdel der forventes anvendt i perioden: Mar. 2014 -
Jul. 2014

17

Hovedaktiviteter: Nov. 2011 - Feb. 2012

Aktiviteter vedr. projektopstart:

Ansættelse af administriv medarbejder, overordnet projektleder og valg af projektleder på de fire
 hovedområder samt etablering af procedurer for intern koordinering.

Etablering af projektadministration, fastlæggelse af procedurer for løbende statusevaluering,
 afrapportering.

Etablering af formelle og uformelle samarbejds- og koordineringsopgaver mellem AAU og UCN.

Introduktion af Væksthus Nordjyllands medarbejdere ift. UCNs uddannelser.

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.

Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Overordnet planlægning af aktiviteter for studerende, afholdelse af interne møder og møder med
 AAU

Udvikling af koncept og indhold i workshops
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Aktiviteter for nyledige:

Overordnet planlægning af aktiviteter for nyledige afholdelse af interne møder og møder med
 AAU

Kontakt og koordinering med relevante eksterne parter som andre aktører og A-kasser

Hovedaktiviteter: Mar. 2012 - Aug. 2012

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.

Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder.

Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de
 særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser).

Etablering af medieteam til produktion af videopræsentationer af studerende

Aktiviteter for nyledige:

Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og
 udarbejdelse af jobstrategi.

Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger.

Hovedaktiviteter: Sep. 2012 - Feb. 2013

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.

Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder.
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Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de
 særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser).

Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og
 studerende.

Aktiviteter for nyledige:

Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger.

Hovedaktiviteter: Mar. 2013 - Aug. 2013

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.

Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder.

Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de
 særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser).

Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og
 studerende.

Aktiviteter for nyledige:

Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og
 udarbejdelse af jobstrategi

Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger.

Hovedaktiviteter: Sep. 2013 - Feb. 2014

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.
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Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder.

Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de
 særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser).

Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og
 studerende.

Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger.

Hovedaktiviteter: Mar. 2014 - Jul. 2014

Aktiviteter for virksomheder:

Planlægning og gennemførelse af besøg hos SMV´er i Nordjylland, heraf 63 % i
 udkantskommuner.

Aktiviteter for virksomheder og studerende:

Afholdelse af workshops for studerende ift. erhvervsparathed og samarbejde med virksomheder.

Forberedelse og afholdelse af 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og de
 særligt udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser).

Produktion af videopræsentationer af studerende målrettet match mellem virksomheder og
 studerende.

Aktiviteter for nyledige:

Afholdelse af møder med nyledige ift. udarbejdelse af individuel kompetenceafklaring og
 udarbejdelse af jobstrategi

Afholdelse af kurser i regi af AAU og relevante fagforeninger.

Milepæle: Nov. 2011 - Feb. 2012
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Medarbejdere er udpeget og ansat.

Projektledelse og projektadministration er etableret.

Der er skabt koordineringstiltag og -processer med AAU og eksterne samarbejdspartnere.

Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 15 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 4 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 5 nye praktikpladser/projektsamarbejder.

Koncept for workshops er udviklet og klar til afholdelse.

Milepæle: Mar. 2012 - Aug. 2012

Statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen)

Væksthus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 12 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder.

Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende.

Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til
 jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan.

Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt
 udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med
 UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15
 kontakter med efterfølgende dialog.

40 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi
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50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger

Milepæle: Sep. 2012 - Feb. 2013

2. statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen)

Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 13 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder.

Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende.

Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt
 udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med
 UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15
 kontakter med efterfølgende dialog.

Der er udformet 25 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen.

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger

Milepæle: Mar. 2013 - Aug. 2013

3. statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen)

Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 12 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder.
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Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende.

Der er udformet 75 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen.

Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt
 udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med
 UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15
 kontakter med efterfølgende dialog.

40 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger

Milepæle: Sep. 2013 - Feb. 2014

4. statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen)

Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 50 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 13 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 22 nye praktikpladser/projektsamarbejder.

Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende.

Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til
 jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan.

Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt
 udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med
 UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15
 kontakter med efterfølgende dialog.

Der er udformet 75 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen.
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50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger

Milepæle: Mar. 2014 - Jul. 2014

5. statusrapport udarbejdet og godkendt (UCN delen)

Vækshus Nordjyllands konsulenter har besøgt 10 af de ekstra tilførte virksomheder.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 3 nye jobs.

Virksomhedsbesøgene resulterer i 10 nye praktikpladser/projektsamarbejder.

Der er afholdt 9 gruppe workshops med deltagelse af 360 studerende.

Der er udformet 25 videopræsentationer af studerende som er uploaded på dialogportalen.

Der er afholdt samtaler med 45 studerende som har særlige udfordringer ift. overgang til
 jobmarked. 40 % af disse har på baggrund heraf igangsat handlinger ift. deres handlingsplan.

Der er afholdt 1 matching event med deltagelse af nordjyske virksomheder og af de særligt
 udvalgte uddannelser og repræsentant for de fire hovedområder (tekniske-, merkantile-,
 pædagogiske- og sundhedsfaglige uddannelser). 20 virksomheder blevet gjort bekendt med
 UCNs uddannelser og studerendes indhold, muligheder og kompetencer. Det har resulteret i 15
 kontakter med efterfølgende dialog.

45 nyledige har deltaget i vejledningsmøder og udformet en individuel jobstrategi

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af AAU

50 nyledige har deltaget i kurser udbudt af fagforeninger
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9. Partnere i projektet

Angiv det samlede forventede antal af partnere i
projektet

1

Vælg antallet af centrale partnere og tilsagnsmodtagere
ud over dig selv

1

Tilsagnsmodtager

Hvorfor er tilsagnsmodtageren med i projektet?

Anført i hovedansøgningen

Hvilken rolle skal tilsagnsmodtageren have i projektet?

Tillæg: Karrierecentret på AAU er overordnet projektleder og koordinator på hele projektet.
 Der udpeges en projektleder på UCN i forhold til de aktiviteter som er indeholdt i
 tillægsansøgningen. Projektlederen refererer til den overordnede projektleder og koordinator på
 Karrierecentret.Udover denne projektleder på UCN, vil der for hvert af UCNs hovedområder
 blive udpeget en udviklingskoordinator, som vil sikre forankringen af aktiviteterne på de enkelte
 uddannelser og uddannelsesområder.

Hvilke typer udgifter skal tilsagnsmodtageren afholde?

CVR-nummer 29102384

EAN nummer

Navn Aalborg Universitet

Adresse Fredrik Bajers Vej 5

Postnr. 9220

By Aalborg Øst

Region Nordjylland

Hjemmeside www.ucn.dk

Kontaktperson fornavn Camilla

Kontaktperson efternavn Lynge

Kontaktperson telefon 99407444

Kontaktperson e-mail cl@adm.aau.dk
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Tilsagnsmodtager/partner

Hvorfor er partneren med i projektet?

Tillæg: UCN er ansvarlig for uddannelse af studerende på akademi- og
 professionsbachelorniveau i Nordjylland. Når projektet udvides til også at indeholde disse typer
 af studerende og dimittenter samt erhvervskontakt for dette område, er det naturligt at inddrage
 UCN i projektet. UCN varetager allerede i dag forskellige vejledningsopgaver for de studerende,
 indgår i arbejdet med at finde praktikpladser for de studerende og har et omfattende netværk af
 kontakter og aftaler med såvel offentlige som private virksomheder. 

Studerende på UCN er alle i mindst ét længerevarende praktikophold i deres studietid, ligesom
 UCN har en omfattende efter- og videreuddannelsesaktivitet. Samlet set er der et mere praktisk
 forgrenet samarbejde mellem UCN og de nordjyske virksomheder, end det er tilfældet for
 studerende på AAU. For at udnytte disse kontakter og netværk samt for ikke at "genere"
 virksomhederne mere end højst nødvendigt, er det derfor væsentligt at inddrage UCN i
 projektet i betydeligt omfang, således der bliver et samlet indsats og kontakt til de nordjyske
 virksomheder.

Hvilken rolle skal partneren have i projektet?

Tillæg: UCN vil blive ansvarlig for og vil varetage de aktiviteter som vedrører UCN (studerende,
 nyledige og virksomhedskontakt som ikke er indeholdt i Væksthus Nordjylland og de lokale
 erhvervskontorers opgaver). Dog med den undtagelse af, at der vil være en række fælles
 tilbud til nyledige på tværs af AAU og UCN. Der vil være en tæt dialog og samarbejde med
 Karrierecentret og den overordnede projektleder.

Hvilke typer udgifter skal partneren afholde?

Tillæg: UCN skal afholde udgifter til projektledelse, projektadministration, løn til projektarbejde
 og indirekte omkostninger.

Vælg rolle for partneren Partner

Vælg CVR, CVR under stiftelse eller CPR CVR

CVR-nummer 30843126

EAN nummer

Navn Professionshøjskolen University College Nordjylland

Adresse Selma Lagerløfs Vej 2

Postnr. 9220

By Aalborg Øst
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Region Nordjylland

Hjemmeside www.ucn.dk

Kontaktperson fornavn Morten Ryesgaard

Kontaktperson efternavn Larsen

Kontaktperson telefon 72690339

Kontaktperson e-mail mrl@ucn.dk

EAN nummer
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10. Økonomioplysninger om centrale partnere og tilsagnsmodtagere
(seneste regnskabsår)

Ansøgers og centrale partneres administrative og økonomiske forudsætninger for at gennemføre
 projektet

Tilsagnsmodtager:

Navn på tilsagnsmodtager: Aalborg Universitet

Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal

Resultat (før afskrivning) 140

Statusbalance 907

Egenkapital 295

Antal ansatte 2.873
WhiteSpace

Noter:

- Resultat (før afskrivning) fra regnskabet 2009 uden finansielle poster

- Statusbalance fra regnskabet 2009

- Egenkapital heraf statsforskrivninger er de 81 mio.

- Antal ansatte alle fastansatte

Partner 1

Navn på partner Professionshøjskolen University College Nordjylland

Nøgletal (1.000 kr.) Kr. / Antal

Resultat (før afskrivning) 9.381

Statusbalance 550.309

Egenkapital 196.566

Antal ansatte 773
WhiteSpace

Noter:

- Resultat (før afskrivning) årsregnskab for UCN 2010

- Statusbalance årsregnskab for UCN 2010

- Egenkapital årsregnskab for UCN 2010

- Antal ansatte 773,2 ansatte omregnet til hele stillinger i årsværk ifølge årsregnskab for UCN 2010
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11. Øvrige oplysninger

Additionalitet Ja, det opfylder additionalitetskravet

Projektets additionalitet

Tillæg: Projektet er additionelt i forhold til hver af projektets tre målgrupper (virksomheder,
 nyledige og studerende).

Virksomheder:

De tekniske- og de merkantile områder har en række samarbejder og kontaktflader med de private
 nordjyske virksomheder. Det omhandler primært praktikpladser, oprettelse af nye uddannelser
 og efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt forskellige samarbejdsprojekter. Det er noget
 nyt at det omhandler nyledige og jobskabelse. Projektets aktiviteter som er målrettet nye jobs
 og erhvervsparathed, det internationale perspektiv og i det hele taget en samlet strategi for
 samarbejde mellem virksomheder, nyledige og studerende er helt nyt.

De sundhedsmæssige og pædagogiske områder har tilsvarende en række samarbejder og
 kontaktflader med de offentlige nordjyske virksomheder. Der er begrænsede erfaringer og
 kontakter til de private virksomheder. Det er helt nyt med en samlet indsats og strategi for
 erhvervskontakt. Det vil ligeledes også være nyt for mange studieretninger at tænke privat
 ansættelse som en mulighed for andet end en begrænset del af de studerende.

Det vil være nyt for virksomhederne, at de får besøg af en konsulent fra deres lokale
 erhvervskontor/Væksthus Nordjylland, hvor omdrejningspunktet er vækstmuligheder via
 ansættelse af en nyledig uddannet på UCN. Ligesom det vil være nyt, at projektet fokuserer
 på besøg og jobskabelse i udkantskommuner (63 % af besøgene). Det vil styrke det regionale
 perspektiv i udkantskommunerne.

Det vil være nyt for de nordjyske virksomheder, at der laves en samlet strategi for tættere
 kontakt mellem virksomheder og UCN ift. at fremme erhvervsparathed og skabelse af vækst
 og nye job for medarbejdere med en videregående uddannelse. Det vil også være nyt for
 virksomhederne, at de bliver udfordret af studerende / nyledige med nye uddannelsesbaggrunde
 og uddannelsesbaggrunde som ikke traditionelt har været ansat i private virksomheder i større
 udstrækning. 

Studerende:

Det er helt nyt for studerende på UCN, at der arbejdes med erhvervsparathed som indsats.
 Indsatsen har primært været rettet mod praktikophold i virksomheder, opgaveskrivning sammen
 med virksomheder og fra 2011 fokus på personlig kompetenceudvikling med fokus på de
 menneskelige kompetencer. Som noget nyt laves der en samlet UCN strategi for arbejdet med
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 erhvervsrettethed som bl.a. indeholder en overbygning af arbejdet med de personlige komptencer
 i form af workshop med fokus på erhvervsrettethed, personlige vejledningsmøder, events mellem
 studerende og virksomheder med en forberedelses del.

I projektet vil der være fokus på alle uddannelser på UCN, således der kan udveksles
 erfaringer og skabes netværk samt formulering og implementeres fremadrettede aktiviteter
 ift. erhvervsparathed på hele UCN. Der vil også være fokus på syv udvalgte uddannelser som
 alle er stærkt ledighedstruet. Der er udvalgt en traditionel uddannelse fra sundhedsområdet
 (ergoterapeut) som traditionelt har fået hovedparten af stillingerne i det offentlige, men som nu
 skal tænke i nye baner. Der er desuden udvalgt seks meget nye uddannelser fra det tekniske og
 merkantile område, som har en væsentlig udfordring i at få udbredt kendskabet til de respektive
 uddannelser udover de virksomheder, som har medvirket i udviklingen af uddannelserne.

Nyledige:

UCN har meget begrænsede erfaringer og aktiviteter som rammer denne målgruppe. Alle
 projektets aktiviteter vil således være helt nye aktiviteter eller være aktiviteter som er nye i form
 af deres indhold. Dette projekt vil være med til at skabe bedre helhedsforløb og tilbud for de
 studerende fra studie, til jobsøgning og til første job. Projektet vil give helt nye faglige og sociale
 tilbud og støttemuligheder til de nyledige og medvirke til at styrke deres erhvervsparathed,
 netværk til virksomheder, evne til at tænke i nye jobprofiler og jobmuligheder mv.

Samlet vil projektet give helt nye muligheder for at arbejde med konkrete aktiviteter og en
 samlet UCN-strategi for erhvervsparathed for de studerende, for de nylediges overgang fra
 studerende til at være jobsøgende og for skabelse af ny vækst og nye jobmuligheder i de
 nordjyske virksomheder baseret på nye aktiviteter, samarbejdsflader, netværk og forøget
 kenskab til de studerendes kompetencer og virksomhedernes behov og forventninger. Ligeledes
 giver projektet mulighed for at kunne prioritere indsatsen særligt ift. udkantskommuner, som
 traditionelt kan være svære at inkludere i projekter pga. geografi, virksomhedsstørrelse og
 uddannelsesniveau.

Projektets nyhedsværdi

Tillæg: Nyhedsværdien er stor i forhold til et dybere samarbejde med virksomheder om
 skabelse af ny vækst og nye jobs via ansættelse af medarbejdere med en videregående
 uddannelse. Der er eksisterende samarbejder med virksomheder, men langt overvejende i
 forhold til praktikophold og studenterprojekter.

Nyhedsværdien for projektet er også stor ift. at UCN ikke tidligere har beskæftiget sig med
 nyledige og matchningen af disse med virksomheder. Ligesom er det noget helt nyt at arbejde
 strategisk og målrettet med de studerendes erhvervsparathed. Det har kun været tilfældet
 i beskedent omfang på de tekniske og merkantile uddannelsesområder og stort set ikke
 eksisterende på de sundhedsfaglige og de pædagogiske uddannelser.
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Projektet vil gøre det muligt at igangsætte et samarbejde med regionens virksomheder og sætte
 fokus på erhvervsparathed hos de studerende fra de starter på et givent studie til de enten får
 deres første job eller overgår til anden udbyder ift. yderligere jobsøgning. Projektets fokus
 på virksomheder i udkantskommuner vil desuden give mulighed for at komme i dialog med
 virksomheder via de 600 virksomhedsbesøg, som ellers kan være svære at nå

Projektets informations- og pr-foranstaltninger

Tillæg: UCN vil benytte de samme informations- og pr-foranstaltninger som AAU. Desuden vil
 UCN inddrage projektet og projektets fokus i alle andre relevante sammenhænge, samarbejder,
 virksomhedsrelationer, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, mødefora mv.

Projektets overholdelse af udbudsregler

Tillæg: UCN opgaver følger de retningslinjer som gælder for udbudsoverholdelse på Aalborg
 Universitet
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12. Projektets konsekvenser for miljø, ligestilling, beskæftigelse og
yderområder

Hvordan påvirker projektet naturen/miljøet?

Miljø Ingen miljøeffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Hvordan påvirker projektet ligestillingen mellem mænd og kvinder?

Ligestilling Ingen ligestillingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf
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Hvordan påvirker projektet beskæftigelsen?

Beskæftigelseseffekt Positiv effekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Tillæg: Projektet vil have positiv kortsigtet og langsigtet effekt på beskæftigelsen af
 professionsuddannede i region Nordjylland. Projektet vil også have en positiv effekt i forhold til
 den måde hvorpå UCN arbejder med studerende og praktikophold. Alle studerende på UCN er i
 mindst ét længerevarende praktikhold i en nordjysk offentlig eller privat virksomhed. Projektet
 vil kunne forberede de studerende bedre på at sælge sig selv i forbindelse med praktikophold og
 kunne være med til at åbne nye øjne i forhold til jobmuligheder for såvel studerende og nyledige
 samt for offentlige og private virksomheder.

Hvordan påvirker projektet udviklingen i de geografiske yderområder?

Geografiske yderområder/Udsatte byområder Positiv udviklingseffekt

Hvis positiv eller negativ effekt, anmodes om en kortfattet beskrivelse heraf

Tillæg: Projektet til have en positiv effekt i forhold til at tiltrække og fastholde
 professionsuddannede i hele Nordjylland. De korte og de mellemlange professionsuddannelser
 vil være særligt relevante i virksomheder i udkantsområder i kraft af, at desto længere der er
 til Aalborg desto lavere er uddannelsesniveauet i virksomhederne. Derfor vil arbejdskraft med
 korte og mellemlange professionsuddannelser være nemmere at sælge ind til virksomhederne
 end højtuddannet arbejdskraft med en kandidatgrad fra et universitet. Omvendt vil de korte
 og mellemlange professionsuddannelser kunne virke som en indgangsportal for ansættelse
 af akademisk arbejdskraft i virksomheder, som ikke umiddelbart havde tænkt, at akademisk
 arbejdskraft var relevant for deres virksomhed.

Særligt de korte og mellemlange professionsuddannelser på business og teknologiområdet
 på UCN, er kendetegnet ved at der løbende udvikles og tilbydes helt nye uddannelser eller
 overbygninger til eksisterende uddannelser. Det sker i tæt samarbejde med det private
 erhvervsliv. Dette projektet vil være med til at udbygge dette tætte samarbejde og samtidig skabe
 endnu bedre kendskab til UCNs nye virksomhedsrettede uddannelser.
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Arbejdsmarkedstilknytning ved projektets start. Køn og antal (forventet)

Beskæftigede Antal mænd Antal kvinder Sum

Lønmodtagere 0 0 0

Selvstændige og
 medhjælpende ægtefæller

0 0 0

Total 0 0 0
WhiteSpace

Noter:

Ledige dagpengemodtagere og
ledige kontanthjælpsmodtagere i
jobtræning eller aktivering

Antal mænd Antal kvinder Sum

Ledige (under 12 mdr.) 312 313 625

Ledige (over 12 mdr.) 0 0 0

Total 312 313 625
WhiteSpace

Noter:

- Ledige (under 12 mdr.) Der deltager 625 ledige i aktiviteter. Hvis en ledig deltager i mere end en aktivitet tæller
vedkommende med to gange.

Uden for arbejdsstyrken Antal mænd Antal kvinder Sum

Under uddannelse 1.085 1.085 2.170

Efterlønsmodtagere og
 pensionister

0 0 0

Kontanthjælpsmodtagere 0 0 0

Alle øvrige personer 0 0 0

Total 1.085 1.085 2.170
WhiteSpace

Noter:

- Under uddannelse Der deltager 2.170 studerende i aktiviteter fordelt på 1.800 i workshops, 200 i videoproduktioner
og 170 i matchingevents. Hvis en studerende deltager i mere end en aktivitet tæller
vedkommende med to gange.

13. Projektresumé

Accepterklæring Jeg accepterer, at resumeet kan blive offentliggjort på www.regionalt.dk

Projektresumé (max 1.500 tegn)

Tillæg: UCN udbyder uddannelser som henholdsvis er rettet primært mod private virksomheder
 (business og tekniske) og uddannelser som primært er rettet mod det offentlige (pæd. og sund).
 I disse år er der særlige udfordringer for både virksomheder og begge uddannelsesspor på grund
 af de dårlige konjunkturer, hvilket gør det nødvendigt at tænke i nye baner ift. jobprofiler og
 uddannelsesbaggrunde. 



AnsøgerID: 10369 - Version: 1- Dato: udkast 31

Ved en koordineret indsats mellem AAU og UCN, forventes flere synergieffekter, som større
 synlighed, øget interesse fra virksomhederne, bredere og bedre match ift. virksomhedernes behov
 samt at studerende og nyledige vil kunne deltage i aktiviteter på tværs af institutioner. Projektet
 vil hjælpe de nordjyske virksomheder med at finde ny, kvalificeret arbejdskraft, der kan gøre det
 muligt at skabe øget vækst i virksomhederne, men vil ligeledes også være med til at afhjælpe
 ledighedsproblemerne i regionen. 

Projektet udvides med 75 virksomhedsbesøg årligt således at 600 nordjyske virksomheder vil
 blive besøgt (63 % foretages i udkantskommuner). De ekstra virksomhedsbesøg målrettes UCN
 studerende og UCN nyledige. Den koordinerede indsats vil gøre de nordjyske virksomheder
 bekendte med udbuddet af nordjysk arbejdskraft med en videregående uddannelse og medvirke
 til at skabe ny vækst og nye nordjyske arbejdspladser. Målet for tillægsdelen er at skabe 57 nye
 arbejdspladser for UCN-uddannede og 120 nye praktikpladser/virksomhedsprojekter (63 % af
 disse skal være i udkantskommuner).

14. Erklæring og underskrift

Søges der anden støtte til projektet Nej

Hvis ja, hvorfra?

Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med 'Information om
 persondataloven' (beskrevet på side 3-5).
Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt
 med 'Information om persondataloven'. Partnerne skal informeres om, at disse data indsamles og
 behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er
 ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret.
Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der
 ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet.

Projektansvarliges underskrift

Navn Camilla Lynge

Den 6-10-2011

_________________________________________________________
 Underskrift

Tilsagnsmodtagers underskrift (Tegningsberettigede)

Navn Niels Maarbjerg Olesen

Den 6-10-2011

_________________________________________________________
 Underskrift
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Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift

Navn

Den

_________________________________________________________
 Underskrift


