FISKEAFGIFTSFONDEN

29. juni 2018

Fondens formål/mål og strategi og
afledte krav til projekters effektmål
Fiskeafgiftsfonden (FAF) åbner for den ordinære ansøgningsrunde for 2019 1. juli 2018.
Ansøgningsfrist er 30. august 2018.
Bestyrelsen i FAF har gennemført et strategiarbejde i forsommeren 2017 og har fastlagt
en strategi for, hvordan tilskudsmidler skal medvirke til at nå fondens overordnede formål.
Det er besluttet at fastholde denne strategi for tilskudsåret 2019.
I det følgende findes en kort gennemgang af FAF’s overordnede mål/formål og strategi, og
de effektmål, som tilskudsberettigede projekter skal forfølge.

1. Mål/formål og strategi for Fiskeafgiftsfonden
FAF mål/formål er at ”Styrke fiskerierhvervets udvikling”.
Strategien for at komme der til består i at fremme uddannelsesprojekter i fiskeriet – navnlig
lærlingeuddannelse og efteruddannelse.
Det kan aflæses af §4 i FAF’s vedtægter, som findes på www.fiskeafgiftsfonden.dk.
Derudover er strategien yderligere konkretiseret i valgte tildelingskriterier:
Jf. vedtægternes §4, stk. 2, tildeles primært midler til uddannelsesformål inden
for fiskeriet. Bestyrelsen har i den sammenhæng vedtaget, at ansøgninger til
projekter, der vedrører lærlingeuddannelse og efteruddannelse i fiskeriet –
herunder kompetencegivende uddannelser for fiskere under skipperskoler –
prioriteres først.
FAF har derved valgt meget fokuseret at bruge uddannelse som en løftestang til at styrke
fiskerierhvervets udvikling. Omsat til effekter på lang sigt forventes FAF’s tilskud til
uddannelse mm. blandt andet at resultere i følgende:
•
•
•
•
•
•
•

Øget mulighed for generationsskifter
Højere sikkerhed
Bedre driftsøkonomi
Øget fokus på ansvarlig fiskeri
Fastholdelse af god arbejdskraft i fiskeriet
Højere indtjening
Innovation

2. Effektmål for Fiskeafgiftsfonden
FAF har valgt at udpege følgende målbare effektmål for sit eget virke, som hver især skal
bidrage til at styrke fiskerierhvervets udvikling:
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1.
2.
3.
4.

Flere udlærte fiskerilærlinge skal læse til skipper
Flere udlærte fiskerilærlinge skal fortsætte i fiskerierhvervet
Flere praktiksteder for fiskerilærlinge
Færre fiskeskippere skal skifte til offshore og andre konkurrerende erhverv

Disse effektmål vil FAF følge op på i løbet af de kommende år.

3. Effektmål for projekter, der modtager tilskud fra Fiskeafgiftsfonden
Hvis FAF skal nå i mål med sin strategi og sine mål, skal de projekter, som modtager
tilskud fra FAF, understøtte FAF’s effektmål.
I den sammenhæng har FAF defineret, at projektansøgere for 2019 skal arbejde med
mindst 2 af nedenstående effektmål for at komme i betragtning til tilskud:
1. Mål for antal lærlinge på sikkerhedsuddannelse
2. Mål for gennemsnitlig antal lærlinge i fiskeriuddannelse
3. Mål for, hvor stor en procentdel, der maksimalt må falde fra lærlingeuddannelse i
henholdsvis skole- og praktikforløb
4. Mål for antal færdiguddannede lærlinge
5. Mål antal efteruddannelsesdage pr. aktiv erhvervsfisker med A-status
6. Mål for antal studerende på skipperuddannelse

3. Ansøgning om tilskud hos Fiskeafgiftsfonden
3.1. Projekter, der direkte påvirker effektmål
Ansøgninger fra tilskudsberettigede projekter, som direkte kan påvirke de 6 punkter/mål,
skal fastsætte målbare og konkrete måltal for de valgte punkter/mål. Derudover skal de
indsatser, der søges tilskud til, for at nå målene, defineres.
Det drejer sig primært om projekter, som direkte har at gøre med uddannelses/kursusaktiviteter og -forløb i relation til lærlingeuddannelse og efteruddannelse i fiskeriet.
3.2. Projekter, der indirekte påvirker effektmål
Ansøgninger fra tilskudsberettigede projekter, hvis indsatser har indirekte påvirkning på to
eller flere af de 6 punkter/mål, skal sandsynliggøre påvirkningen af indsatser på de valgte
punkter/mål og fastsætte mål for de indsatser, der søges tilskud til.
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Det drejer sig primært om projekter med relation til lærlingeuddannelse og efteruddannelse
i fiskeriet, hvor indsatserne er rettet mod rekruttering, administration, oplysning,
information, imagepleje etc.
3.3. Praktik omkring ansøgning
Ansøgninger til den ordinære ansøgningsrunde for 2019 skal være FAF i hænde senest
30. august 2018. Ansøgningsskema skal indsendes med e-mail med en vedhæftet fil til
fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk.
Ansøgningsskemaer findes på www.fiskefafgiftsfonden.dk.
Opstår der tvivl om, hvorvidt et projekt har direkte eller indirekte påvirkning af effektmål,
kan FAF’s fondsadministration kontaktes for afklaring på enten tlf. nr. 70 10 40 40 eller
fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk. Det gælder også alle øvrige spørgsmål vedr.
tilskudsordningen og FAF generelt.

Fiskeafgiftsfonden
Fondsadministrationen
v/Danmarks Fiskeriforening PO
Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia
www.fiskeafgiftsfonden.dk
Tlf. 7010 4040
e-mail fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk
.
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