Indstillingsskema til vækstforum – Bilag 18d
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Ansøgt beløb
3.162.617,50 kr.
kr.
347.017,50 kr.

Indstillet beløb
0 kr.
kr.
0 kr.

J.nr.:

08/9060

Projektnavn:

Billund Kompetencer

Ansøger:

Billund Kommune

Adresse:

Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Lars Møgeltoft Poulsen
LMP@Billund.dk
Billund Kommune

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Offentlig myndighed
CVR: 29189765

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Grindsted Erhvervsskole, CVR 18117118 har rollen som koordinator på udviklingen af målrettede tilbud til projektets målgruppe med
størst mulig anvendelse af eksisterende uddannelser og ordninger.
VUC Vest, CVR 29554382 skal få FVU-området integreret i samtlige
kompetenceafklaringselementer i projektet og medvirke til koordination i forhold til AMU-området.
JobInVest ApS, CVR 27 25 21 09 har rollen som koordinator på udviklingen af målrettede koncepter indenfor strategisk kompetenceafklaring tilpasset gruppen af SMV virksomheder.

Øvrige netværksdeltagere:

Billund Erhvervsfremme, CVR 30260678 skal medvirke til rekruttering af smv-virksomheder og varetage vidensudredning omkring projektets resultater i forhold til erhvervsorganisationer.
Ingen

Projektstart / Projektslutning:

01.09.2008

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 9A, Ungdomsudd., kortuddannede, flere og bedre job

Strukturfonds indsatsområde:

Socialfonden, prioritet 1, En kvalificeret arbejdsstyrke, Udvikling af
menneskelige ressourcer
I, Uddannelse og arbejdskraftudbud

Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

23.12.2010

Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering.
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Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet retter sig mod indgang B. i initiativ 9A. Indgang B sigter på en øget opkvalificering af de kortuddannede.
Projektet vil nå målet om en øget opkvalificering af de kortuddannede ved at etablere et kompetencenetværk
bestående af virksomheder, kommune, jobcenter, erhvervsskoler, FVU-udbydere og fagforeninger mv. Dette
kompetencenetværk har til opgave at udbrede kendskab og værktøjer til kompetenceafklaring, forberedende
voksenundervisning og AMU-kurser til gruppen af kortuddannede.
I ansøgningen står, at der i Billund Kommune er en fortsat udvikling i gang, der indebærer udflytning af
industriarbejdspladser og etablering af nye servicearbejdspladser inden for service-, turist og –
oplevelsesøkonomien. Og at det derfor er nødvendigt med en langsigtet kompetenceudvikling. Projektet er
dog på ingen måde målrettet oplevelsesøkonomien – der er udelukkende tale om generel kompetenceudvikling.
Projektet vurderes primært at handle om finansiering af drift frem for at være et udviklingsprojekt, som
er afgørende i initiativ 9A. Det centrale i projektet er således at formidle eksisterende kurser. Der udvikles
hverken nye kurser, metoder eller koncepter. Projektet vurderes ikke at have nyhedsværdi.
Projektet medvirker ikke til at samordne og koordinere regionens aktiviteter, idet der med Kompetencenetværket vil blive opbygget endnu et netværk af uddannelsesinstitutioner, som primært skal opsøge virksomheder og formidle uddannelsesmuligheder. Samme funktion har de fire lokale voksenvejledningsnetværk
i Region Syddanmark.
Projektets effekt vurderes at være begrænset, da i bedste fald 100 kortuddannede vil blive opkvalificeret for
et budget på 6,3 mio.
Da projektet kun udfoldes i Billund Kommune er ikke tale om et fokuseret projekt, som samler kræfterne i
regionen. Yderområderne inddrages heller ikke.

Det indstilles:
Sekretariatet anbefaler, at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen at projektet modtager afslag
fra Den Europæiske Socialfond og at projektet ikke indstilles til støtte fra de regionale erhvervsudviklingsmidler med følgende begrundelse:
 At projektet vurderes til ikke at have nyhedsværdi.
 At projektet ikke samordner og koordinerer regionens aktiviteter.
 At projektet primært handler om drift og ikke udvikling

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori
C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Formålet med projektet er, at iværksætte en langsigtet, målrettet kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i
Billund Kommune. Det vil vi gøre ved at udvikle og videreudvikle på et stærkt "kompetencenetværk" bestående af virksomheder, kommune, jobcenter, erhvervsskoler og fvu-udbydere, fagforeninger m.v.
Deltagerkredsen vil i dette projekt blive bredest muligt, og vil dermed i høj grad inkludere det store antal
SMV- virksomheder i området.
"Kompetencenetværket" skal i dette projekt tjene til at udbrede kendskab og værktøjer til kompetenceafklaSide 2 af 4

ring, forberedende voksenundervisning og AMU-kurser målrettet gruppen af kortuddannede. "Kompetencenetværket" skal være en blivende dynamisk organisation, der fremadrettet kan tjene som "Runway" for en
række initiativer og projekter vedr. kompetenceudvikling af arbejdsstyrken i Billund Kommune . (udover
dette projekt og denne projektperiode)
Gennem projektet vil mere end 50 virksomheder blive aktivt involveret i netværket, mere end 500 kortuddannede vil få information og vejledning om uddannelsesmuligheder, mere end 200 kortuddannede vil detaljeret få afdækket deres kompetencegab i forhold til udfordringer på fremtidens arbejdsmarked, mere end 100
vil allerede inden for projektperioden have påbegyndt forberedende voksenundervisning, AMU- forløb m.v.
Projektets formål (ansøgers):
Projektet har til formål at overvinde barrierer for en intensiveret kompetenceudvikling hos gruppen af
kortuddannede. Disse barrierer er bl.a.: - betydelig uddannelsesfremmedhed hos arbejdsstyrken, - ringe
beredskab i virksomhederne, - manglende kompetenceoverblik hos ledelse og medarbejdere i virksomhederne, -behov for udvikling vedr. form og indhold inden for AMU-systemet og forøget samarbejde med den
forberedende voksenundervisning.
En væsentlig metode til at overvinde barrierer er "forlagt" undervisning. Vi vil have vejledning, kurser og
andre aktiviteter ud på virksomhederne. I forhold til den videre udvikling vil der i høj grad være tale om
"brugerdreven innovation" via samarbejde og udviklingsaktiviteter i "Kompetencenetværket".

Projektets målgruppe:
Målgruppen er de kortuddannede. Projektet opererer i alt med 750 deltagere – heraf er de 600 beskæftigede,
mens 100 er ledige og 50 deltagere helt er udenfor arbejdsstyrken. Der er ingen beskrivelse af, hvordan de
ledige og de kortuddannede udenfor arbejdsstyrken tænkes ind i projektet.

Projektets forventede effekter:
Projektet angiver følgende effekter under overskriften effektvurdering:
 300 deltagere forventes opkvalificeret i forhold til deres nuværende jobfunktion
 200 deltagere forventes opkvalificeret til at varetage nye jobfunktioner
 37 ledige forventes at komme i beskæftigelse
Ovennævnte effekter harmonerer imidlertid ikke med projektets hovedaktiviteter og milepæle. Heraf fremgår det, at i alt 500 kortuddannede får information og vejledning om uddannelsesmuligheder, 200 kortuddannede bliver kompetenceafklaret, mens blot 100 kortuddannede vil påbegynde enten et FVU- eller et
AMU- kursusforløb.
Den reelle effekt vurderes derfor til at være opkvalificering af max. 100 kortuddannede.

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

6.325.235,00 kr.

100,0 %

3.162.617,50 kr.

50,0 %

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:
Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:
Indtægter fra projektet:

Procent:

347.017,50 kr.

Nærmere beskrivelse:

5,5 % REM-midler

kr.

%

1.050.000,00 kr.

16,6 %

785.600,00 kr.
kr.

12,4 % taxametertilskud
%
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Inddirekte kommunale tilskud:

980.000,00 kr.

Kontante private tilskud:

kr.

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

Indstillet finansiering:

Indstillet:

15,5 % Styregruppens og kommunens ansatte (kommunaldirektør, socialdirektør, jobcenter chefer m.fl. ressourceanvendelse på projektet. )
%
%

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

kr.

100 %

kr.

%

Kontante regionale tilskud:

kr.

%

Egenfinansiering:

kr.

%

Finansiering via deltagerunderhold:
Statslige indirekte tilskud:

kr.

%

kr.

%

Indtægter fra projektet:

kr.

%

Kontante kommunale tilskud:

kr.

%

Kontante private tilskud:

kr.

%

Kontante tilskud fra offentligt
lignende:

kr.

%

Kommentarer til budgettet:
Udgiftsbudgettet ikke udarbejdet efter strukturfondens retningslinier og der er fejl i ansøgningens finansieringsdel. De virksomheder, der får deres medarbejdere opkvalificeret via projektet, skal være partnere i projektet. Der medregnes arbejdstimer i forbindelse med styregruppens og kommunens ansatte (kommunaldirektør, socialdirektør, jobcenter chefer m.fl. ressourceanvendelse på projektet, men der er ikke angivet, hvilken værdi, de tilfører projektet. Projektet indebærer bl.a., at kommunen vil få opkvalificeret kontanthjælpsmodtagere, men der er ingen direkte kommunal medfinansiering af projektet, selv om kommunen har en
forpligtigelse til at aktivere sine kontanthjælpsmodtagere.
Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder

0%
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