
VI. Aktiviteter fordelt på 

      tilskudsmodtagere

Dannmarks Fiskeriforeningsuddannelseskasse

Uddannelse

1. Tilskud til lærlingelønninger 3.450 3840 3090 Ej statsstøtte

I alt Uddannelse 3.450 3840 3090

EUC NordVest/Danmarks Fiskeriskole
Uddannelse

2. Pædagogisk administration og 

opfølgning af lærlingepraktik 1.400 1285 1178 Ej statsstøtte

I alt Uddannelse 1.400 1285 1178

Danish sprat and sandeel ApS/Danmarks Fiskeriforening

Afsætningsfremme

Industri til konsum 10 1990 0

I alt Afsætningsfremme 10 1990 0

3F Fiskernes Landsklub
Uddannelse

3.Pædagogisk administration og opfølgning 

af efteruddannelse 673 673 545 Ej statsstøtte

I alt Uddannelse 673 673 545

TUR Uddannelse
Uddannelse

Koordinering af efteruddannelse 100 0 0

I alt Uddannelse 100 0 0

Se noter på næste side
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anvendt 
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Note 1

Ansøgning om tilskud til Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse.

Økonomisk understøtning af lærlinge i 2011.

Formålet med lærlingeprojektet er at være med til at sikre generationsskiftet i dansk fiskeri.

Baggrunden for at gennemføre lærlingeuddannelsen i regi af Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse

er at være med til at sikre, at alle typer fiskeri tilgodeses af projektet. Samtidig opnår den enkelte

lærling mulighed for at opleve forskellige typer fiskeri i Danmark.

I praktikperioden betaler skipperne en væsentlig del af omkostningerne ved lærlingene. Skoleperioden betales 

dels af AER-midler dels af Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse, som endvidere sørger for den

økonomiske understøtning ud over skibsbetalingen - i ferier, sygdoms- og slippeperioder mellem skole og praktik.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene

Der er ansøgt om 3.930 tkr. Der bevilget 3.090 tkr. 

Note 2

Ansøgning om støtte til rådgivning, rekruttering og informationsformidling

om fiskeriets uddannelser i 2011

EUC NordVest/Danmarks Fiskeriskole ansøgning omhandler støtte til at gennemføre rådgivning af

kommende praktikpladser, rekruttering af elever, orientering om fiskeriets uddannelser, udarbejdelse af 

materialer m.v. 

Bagrunden for projektet er:

a) at den fastlagte struktur for fiskeriuddannelsen kræver et antal forskellige praktikpladser under uddannelses-

forløbet for den enkelte lærling. Og at såvel lærlinge som mulige praktikpladser geografisk er spredt over hele

landet, kun er hjemme i ganske korte perioder og dermed har vanskeligt ved at skabe de fornødne kontakter.

b) Ligeledes medfører strukturændringen i fiskeriet, at kommende arbejdskraft nu rekrutteres fra hele landet -

ikke kun fra fiskerirelaterede områder. Det medfører et helt særligt behov for orientering om fiskeriuddannelserne,

og en helt særlig rekrutteringsindsats.

c) Endelig er der behov for ressourcer til løbende udvikling af markedsførings- og præsentationsmateriale, idet

Fiskeriskolen som lille men landsdækkende uddannelse alene råder over det materiale, den selv fremstiller.

Der er ansøgt om 1.499 tkr. Der bevilget 1.178 tkr. 

Note 3

Ansøgning om støtte til finansiering af et projekt vedr. rekruttering til fiskeriuddannelserne

og til fiskerierhveret i 2011.

3F Fiskernes Landsklub søger Fiskeafgiftsfonden om støtte til ovenstående projekt, hvor aktive erhvervsfiskere

følges op med henblik på at styrke efteruddannelse.

Dette er blevet en mere væsentlig aktivitet, da der stilles stadig flere krav 

om at fiskere, der gennem flere år har været i erhvervet får ajourført deres tidligere

uddannelser og/eller får gennemført nye uddannelser for at opretholde deres erhverv.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene

Der er ansøgt om 693 tkr. Der bevilget 545 tkr. 


