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Specifikation af
anvendt
statsstøtteregel

Ændringsbudget
2018

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

3.900

3.900

1. Projekt Lærlinge til Fiskeriet 2018

3.900

3.900 41/3.1.2017

Bkg.

§ 2, jf. § 3 stk. 3

I ALT EUC Nordvest/Danmarks Fiskeriskole
UDDANNELSE
2. Projekt Rådgivning, Rekruttering og
Informationsformidling om fiskeriets uddannelser
Lærlinge 2018

2.018

2.950

2.018

2.018 41/3.1.2017

Bkg.

2.a. Projekt Bliv fisker - tiltrækningskampagne 2017
overført til 2018

§ 2, jf. § 3 stk. 2
Bkg.

932 41/3.1.2017
§ 2, jf. § 3 stk. 2

I ALT Skagen Skipperskole
UDDANNELSE
3. Igangsættelse af "Blended learning" på
skipperuddannelserne i 2018

530

530

530

530 41/3.1.2017

Bkg.

§ 2, jf. § 3 stk. 2

I ALT UDDANNELSE

6.448

7.380

I ALT FORBEDRING OG TILPASNING AF FISKERI- OG
AKVAKULTURSTRUKTURER

3.000

3.000

4. Særordning vedr. Yngre Fiskeres Førstegangsetablering
Ansøgninger fra 6 endnu ikke kendte yngre fiskere.

3.000

3.000

I ALT FORBEDRING OG TILPASNING AF FISKERI- OG
AKVAKULTURSTRUKTURER

3.000

3.000

TOTAL

9.448

10.380

Bkg.
41/3.1.2017 § 4

Noter : (Evt. Word - beretning)
Note 1
1. Projekt Lærlinge til Fiskeriet 2018
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 4.791 t.kr. samt tildelt 3.900 t.kr. inden for budgettets rammer.
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Note 2
2. Projekt Rådgivning, Rekruttering og
Informationsformidling om fiskeriets uddannelser
Lærlinge 2018
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 2.018 t.kr. inden for budgettets rammer.
Note 2.a.
2.a. Projekt Bliv fisker - tiltrækningskampagne 2017
Genbevilget for 2018.
Projektets formål er at tiltrække flere unge mennesker til lærlingeuddannelse. Også flere af den gruppe, som
den traditionelle tiltrækning ikke når ud til, og som har nogle andre kompetencer, der kan være med til at
udvikle fiskerisektoren på sigt.
Det er planen at engagere en ekstern leverandør, som har specialiseret sig i at kommunikere til de unge
studiesøgende gennem de sociale medier.
Projektet vil omfatte en analysefase med fokusgrupper og analyse af fiskeriets og dennes uddannelses image,
konceptudvikling, målgruppetest, kampagneudvikling med fotos/videos, ambassadørfilm, redesign af website,
workshops mm. og ikke mindst eksekvering, coaching, opfølgning, sparring omkring dette.
Ændring - der er ansøgt og bevilget 932 t.kr. i den ekstraordinære ansøgningsrunde for 2017.
P.g.a. det sene tilsagn kunne projektet ikke gennemføres i 2017, og bestyrelsen i FAF besluttede
i december 2017 at genbevilge tilskuddet for 2018, hvilket blev formaliseret i.f.m. regnskabsaflæggelse
for 2017.
Note 3
3. Igangsættelse af "Blended learning" på
skipperuddannelserne i 2018
Projekts formål er at søge at tilpasse uddannelsestilbudene på Skipperskolen/Martec i Skagen, således at
studierne i højere grad end i dag kan gennemføres som distance-undervisning.
Der er over de seneste år konstateret en faldende søgning til skipperuddannelserne, og den primære årsag vurderes
at være, at de studerende selv skal betale og ikke kan arbejde i forløbet.
Projektet en tilknytning af en ekstern konsulent i 2018, som skal analysere mulighederne for at anvende
blended learning, uddrage konklusioner samt her ud fra undervise/vejlede Skipperskolen i, hvordan udbudet af
uddannelser kan bruge blended learning med henblik på at tiltrække yderligere studerende.
Der er ansøgt og bevilget 530 t.kr. inden for budgettets rammer.
Note 4.
4. Særordning vedr. Yngre Fiskeres Førstegangsetablering
Ansøgninger fra 6 yngre fiskere.
FAF har ultimo 2016 modtaget 10.000 t.kr. til en særordning vedr. Yngre Fiskeres Førstegangsetablering.
Ordningen åbnede officielt 3.7.2017 og løber frem til 1.10.2019, eller frem til at midlerne er brugt.
Ansøgningerne forventes at blive indsendt løbende, hvorefter de samles til behandling i bestyrelsen i FAF.
frekvensen på behandlingen i bestyrelsen vil afhænge af antallet af ansøgninger.
Ultimo 2017 blev der givet tilsagn til 1 yngre fisker, og tilskuddet er udbetalt i 2018.
I 2018 er der yderligere givet tilsagn til 3 yngre fiskere, hvoraf en ikke ønskede at modtage tilskuddet.
4 ansøgere afventer behandling efter ændring af bekendtgørelse, som trådte i kraft 1.7.2018. Behandling heraf
kan først ske, når FST har behandlet henvendelse vedr. forslag til krav til dokumentation for opfyldelse af krav
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om at have virket som erhvervsfisker i 5 år med A-status, forslag til krav til dokumentation af indfødsret og forslag
til model om anvendelse af sikker mai.
Der skønnes uændret at være 6 ansøgninger, der kan tildeles tilskud i 2018.
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