Supplerende oplysninger - Basisbudget 2017

Beløb i 1000 kr.

Senest godkendte budget
2016
godk 8.7.2016

Specifikation af anvendt
statsstøtteregel

Budget 2017

VI. Aktiviteter fordelt på
tilskudsmodtagere
I ALT Uddannelseskassen
v/Danmarks Fiskeriforening PO
UDDANNELSE

3.238

3.151

1. Projekt Lærlinge til Fiskeriet 2017

3.238

3.151

I ALT EUC Nordvest/Danmarks Fiskeriskole
UDDANNELSE

2.385

1.699

1.763

1.699

622

0

432

633

3. Markedsføring af skipperuddannelserne og
efteruddannelse af Fiskeskippere 2017

0

340

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

4. GMDSS modulbaseret opkvalificering 2017

0

293

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

Simulatorbaseret ledelsesuddannelse

432

0

I ALT 3F Fiskernes Landsklub
UDDANNELSE

449

449

5. Rekrutteringsprojekt i Fiskerierhvervet 2017

449

449

I ALT STV
UDDANNELSE

1.300

0

"blivfisker.nu" - projekt til stimulering af rekruttering
af lærlinge til Fiskeriskolen 2016.

1.300

0

I ALT Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
UDDANNELSE

233

0

Fiskerilærling - tidlig forebyggelse af ulykker og arbejdsskader samt kendskab til løfteudstyr i lastrum

233

0

8.037

5.932

2. Projekt Rådgivning, Rekruttering og
Informationsformidling om fiskeriets uddannelser
Lærlinge 2017
Rekrutteringsindsats og optimering af
faciliteter

I ALT Skagen Skipperskole
UDDANNELSE

I ALT UDDANNELSE

Formål 2
Projekt 4 (nummer og titel)
Projekt 5 (nummer og titel)

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 3

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

Bkg. 446/18.5.2016
§ 2, jf. § 3 stk. 2

Projekt 6 (nummer og titel)
I alt Formål 2

Formål 3
Projekt 7 (nummer og titel)
Projekt 8 (nummer og titel)
Projekt 9 (nummer og titel)
I alt Formål 3

Tilskudsmodtager 2 i alt
Formål 1 (efter størrelse)
Projekt 10 (nummer og titel)
Projekt 11 (nummer og titel)
Projekt 12 (nummer og titel)
I alt Formål 1
Tilskudsmodtager 3 i alt
Tilskudsmodtager 4 i alt
Tilskudsmodtager 5 i alt
Tilskudsmodtager n i alt

Noter : (Evt. Word - beretning)
Note 1
1. Projekt Lærlinge til Fiskeriet 2017
Projektets overordnede mål er at bidrage til at sikre generationsskiftet i dansk fiskeri.
Projektet gennemfører lærlingeuddannelsen i regi af Danmarks Fiskeriforening PO's uddannelseskasse
og er dermed medvirkende 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-refusion dels af Danmarks Fiskeriforening PO's uddannelseskasse, som endvidere sørger for den
økonomiske understøtning ud over skibsbetalingen - i ferier, sygdoms- og slippeperioder mellem skole og praktik.
Der er ansøgt om og bevilget 4.461 t.kr. samt tildelt 3.151 t.kr. inden for budgettets rammer.

Note 2
2. Projekt Rådgivning, Rekruttering og
Informationsformidling om fiskeriets uddannelser
Lærlinge 2017
Projektets mål er primært at udvikle og intensivere samarbejdet mellem Fiskeriskolen og fiskefartøjer og
indarbejde et nyt introduktionsforløb med henblik på at nedbringe frafaldet på især 1. praktikophold samt
at skaffe det nødvendige antal praktikpladser.
Projektet gennemføres af EUC Nordvest/Fiskeriskolens konsulenter blandt andet gennem opsøgende og
udfarende virksomhed over for skippere, lærlinge, fiskeriforeninger, andre uddannelsesinstitutioner mv.
samt gennem den daglige kontakt med lærlingene på skolen.
Der er ansøgt og bevilget 1.699 t.kr. inden for budgettets rammer.
Note 3
3. Markedsføring af skipperuddannelserne og
efteruddannelse af Fiskeskippere 2017
Projektdel 1 er en markedsføringsindsats over for aktive fiskere i alle aldersgrupper med særlig fokus på yngre.
Projektet skal afdække de myter og udfordringer, der afholder en del fra at påbegynde en skipperuddannelse
og udarbejde informations-materiale, som imødekommer disse udfordringer, således at antallet af yngre
fiskere, som ønsker at gå videre med en skipperuddannelse øges.
Skolen vil også bruge forberedelserne til at finde løsninger på eventuelle udfordringer.
Projektdel 2 er en undersøgelse af behovet for efter- eller videreuddannelse af fiskere med sønæringsbrev.
Skolen vil med udgang i lovkrav og udvikling finde de områder, hvor der efterspørges efteruddannelse og med

den viden udvikle kurser til de relevante områder.
Resultaterne af undersøgelsen anvendes til at tilrettelægge efteruddannelsestilbud, der kan vise muligheder
i stedet for begrænsninger.
Der er ansøgt og bevilget 340 t.kr. inden for budgettets rammer.
Note 4
4. GMDSS modulbaseret opkvalificering 2017
Projektet skal udvikle og afholde modulbaseret efteruddannelse inden for GMDSS området. GMDSS er en
forkortelse for "Global Maritime Distress and Safety System" og er det internationale og verdensomspændende
system til maritim nød- og sikkerhedskommunikation.
Kursusrækken er målrettet skippere, styrmænd og fiskere i den danske fiskerflåde. De enkelte moduler tilpasses
de aktuelle deltageres kvalifikationer.
Der er ansøgt og bevilget 293 t.kr. inden for budgettets rammer.
Note 5
5. Rekrutteringsprojekt i Fiskerierhvervet 2017
Projektets mål er at medvirke til at rekruttere nye potentielle fiskere og højne uddannelsesniveauet i fiskeriet
gennem at fremme tilgangen til den grundlæggende fiskeriuddannelse og efteruddannelse af fiskere.
Projektet gennemføres som opsøgende virksomhed, hvor en uddannelseskonsulent tager kontakt til fiskere,
fiskeriforeninger, havne, lokale uddannelsesinstitutioner, skippere, enkeltpersoner mv. med henblik på at
parre behov i fiskeriet med eksisterende fiskeriuddannelse og uddannelsesmoduler.
Der er ansøgt og bevilget 449 t.kr. inden for budgettets rammer.

