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VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING

Realisér din virksomheds
vækstpotentiale med
nye kompetencer
Der er drøn på teknologien, og konkurrencen er skarp. Det stiller høje krav til,
hvad din virksomhed skal levere – og giver stor efterspørgsel på kvalifceret
arbejdskraft. Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling skal sikre virksomheder i Region Syddanmark inden for robot-, stål-, bygge- og fødevarebranchen kvalifceret arbejdskraft gennem målrettet kompetenceudvikling.

Realisér din virksomheds vækstpotentiale med nye kompetencer
TRE FORSKELLIGE MULIGHEDER
Igennem Vækstrettet Kompetenceudvikling får du og din
virksomhed medfinansiering til kompetence- og uddannelsesaktiviteter. I investerer det hele og får minimum det
halve igen – og meget mere til på bundlinjen.

DIN VIRKSOMHED KAN DELTAGE, HVIS I:

• 50% medfnansiering af op til 450.000 kr.*
Du kan få op til 225.000 kr. i medfinansiering til kompetenceløft i din virksomhed. Der skal deltage en medarbejder for hver 10.000 kr. du får i medfinansiering.

• Er beliggende i Region Syddanmark.

• 100% medfnansiering af op til 100.000 kr.**
Dette er et særligt tilbud til virksomheder, som oplever
negative effekter af Corona-krisen, og som ønsker et
kompetenceløft indenfor digitalt salg, strategisk ledelse
og værdikædeoptimering.
Du kan få op til 100.000 kr. i medfinansiering til kompetenceløft i din virksomhed.
• 50% medfnansiering af op til 100.000 kr.*
Du kan få op til 50.000 kr. i medfinansiering til målrettet
kompetenceudvikling indenfor et område, hvor nye kompetencer kan styrke væksten i din virksomhed.

• Ønsker at opkvalificere medarbejdere.
• Er SMV inden for en af de fire brancher: robot-,
stål-, bygge- eller fødevarebranchen.
• Har ambitioner om vækst.

I SÆTTER RAMMERNE
Med hjælp fra en branchekyndig sparringspartner får I
et overblik over jeres potentialer og muligheder, så I kan
beslutte, hvad der skal indgå, hvordan det skal foregå, og
hvornår det skal afvikles. Og så får I hjælp til at finde det
rigtige kompetenceudviklingsforløb.
VI STÅR BAG PROGRAMMET
Programmet Vækstrettet Kompetenceudvikling løber i
perioden 2018 - 2022 og er støttet af Den Europæiske
Socialfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Partnerne bag Vækstrettet Kompetenceudvikling er Erhvervshus Fyn i tæt samarbejde med Erhvervshus Sydjylland,
WE BUILD DENMARK, MARLOG og Dansk Fødevareakademi (UdviklingVejen i tæt samarbejde med Trekantområdet
Danmark).

* Du betaler et tilsvarende beløb og betaler løn til dine medarbejdere under kompetenceudviklingsforløbet.
** Du betaler løn til dine medarbejdere for et tilsvarende beløb, mens de er i gang med kompetenceudvikling.
Der er et projektgebyr på 500 kr. ekskl. moms for opstart af fællesforløb og 2.500 kr. ekskl. moms for opstart af individuelle forløb.

Det får du

Kontakt

• Minimum 50% finansiering af
uddannelsesaktiviteter, som er målrettet din
virksomheds behov og virkelighed.

Er du interesseret i at høre mere om Vækstrettet Kompetenceudvikling og dets muligheder, så kontakt
projektleder:

• Kortlægning af din virksomheds udfordringer og
potentialer – med fokus på kompetencer.
• Sparring med specialister fra robot-, stål-, bygge
eller fødevarebranchen.
• Et stærkt branchenetværk.

Mette Vedel, Projektleder
Erhvervshus Fyn
Mail: meved@erhvervshusfyn.dk
Mobil: 23 74 24 43
Læs mere på www.ehfyn.dk
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