Indstillingsskema til vækstforum – Bilag 19b
Ansøger om Mål 2 midler – Socialfonden
Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden
Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Ansøgt beløb
1.596.251,07 kr.
kr.
798.000,00 kr.

Indstillet beløb
0 kr.
kr.
0 kr.

J.nr.:

08/9058

Projektnavn:

SPARK

Ansøger:

DOF Lillebælt Oplysnings Forbund

Adresse:

Rugårdsvej 226, 5464 Brenderup

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Børge Jensen
borge@aftenskolerne.dk
Middelfart

Juridisk status og CVR/CPR nr.:

Selvejende institution
CVR: 22023586

Partner i projektet og partners
relation og rolle:

Vejle Handelsskole, CVR 371129712 – vil indgå i aktiv sparring med
hovedansøger og eksterne konsulenter mhp. at skabe sammenhæng
mellem projektets udviklinger og skolens praksis.

Projektstart / Projektslutning:

Vejen Aftenskole, CVR 15322179 og Nordfyns Folkehøjskole,
CVR 16778400 vil stille deres pædagogiske erfaring inden for oplevelsesbaseret uddannelse til rådighed for projektet.
Askov Højskole, CVR 38117416
CVU Syd, CVR 30840402
01-10-2008
30-06-2010

Vækstforums indsatsområde:

Initiativ 10: Netværkssamarbejde om læring

Strukturfonds indsatsområde:

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

Øvrige netværksdeltagere:

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

Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud skal øges

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Projektet vil gennemføre en undersøgelse af virksomhedernes behov for oplevelsesbaseret undervisning på
efteruddannelsesområdet (primært indenfor oplevelsesøkonomien). Man vil derefter udvikle en webbaseret
håndbog i oplevelsesbaseret undervisning, der for det første bygger på undersøgelsens resultater og feedback
på resultaterne indsamlet på fire to-dages seminarer, og for det andet bygger på den eksisterende viden om
denne undervisningsform. Som afslutning på projektet planlægger man at gennemføre en event- og oplevel-
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sespræget kursusmesse, og alle deltagende institutioner vil blive tilbudt 8 timers rådgivning i oplevelsesbaseret undervisning.
Sekretariatet vurderer, at projektet ikke falder indenfor Initiativ 10: Netværkssamarbejde om læring. Ansøgningen henvender sig ikke til af de tre særskilte temaer i initiativ 10 (Virksomhedernes behov for praksisnær
læring, Ledelsens rolle i kompetenceudviklingen, Bedre kommunikation om virksomhedernes kompetencebehov). I initiativ 10 lægges der stor vægt på udvikling af tilbud, der matcher erhvervslivets behov. Projektet
fokuserer på oplevelsesbaseret undervisning, og vil kortlægge virksomhedernes behov på dette område, men
der er ikke dokumenteret noget behov fra virksomhedernes side for denne type undervisning. Ingen private
virksomheder indgår i projektet som partnere eller netværksdeltagere.
Den planlagte undersøgelse forudsætter, at der er et behov for oplevelsesbaseret undervisning i virksomhederne, for at resultaterne kan bruges i den videre udvikling af håndbogen. Dette behov er ikke sandsynliggjort i ansøgningen. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er en logisk sammenhæng mellem projektets
hovedaktiviteter.
Derudover skal projekter under initiativ 10 bringe nye metoder, læringsformer eller læringsrum i anvendelse
eller etablere nye uddannelsestilbud. Implementering af oplevelsesbaseret undervisning er ikke en del af
selve projektet, og det er således ikke sandsynliggjort at projektet vil medføre konkret anvendelse af resultaterne. Samtidig indeholder projektet ikke overvejelser om, hvordan den webbaserede håndbog kan videreføres efter projektperiodens udløb.
Da projektdeltagerne samtidig overvejende er små aktører på området, vurderer sekretariatet ikke, at projektet kan opnå den beskrevne effekt. Aktørernes størrelse og begrænsede geografiske spredning gør også, at
det ikke lever op til Vækstforums tværgående kriterier om samordning og koordinering samt fokusering.
På baggrund af ovenstående indstilles projektet til afslag.
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 udviklingsmidler med
følgende begrundelse:
 at projektet falder udenfor initiativ 10, da det ikke er målrettet erhvervslivets behov, ikke
bringer resultaterne i anvendelse og ikke indeholder overvejelser om, hvordan det kan videreføres efter støtteperiodens ophør.

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

Kategori C

Ansøgers korte resumé af projektet:
Projektet vil identificere og aktivere hidtil uudnyttede berøringsflader mellem oplevelsesøkonomien og uddannelsessektoren. Den uformelle uddannelsessektor (aftenskoler, højskoler o.l.) er forankret i begge sektorer og udgør dermed et logisk udgangspunkt for at få de to til at spille sammen.
Ved en målrettet, interviewbaseret screening af 100 syddanske virksomheder, primært inden for oplevelsesrelaterede brancher, vil projektet skabe et indblik i hvilke faktorer, der fungerer som bremseklodser for, at
reelt erkendte kompetencemæssige behov udmønter sig i gennemført efteruddannelse. Projektet vil i særdeleshed søge at kortlægge, hvorledes og i hvor høj grad en styrkelse af oplevelsesaspektet i den udbudte undervisning kan højne motivationen til deltagelse i efteruddannelse.
Projektet vil formidle resultatet af denne undersøgelse til en målgruppe, der først og fremmest består af ledelse og pædagogisk personale på uddannelsesinstitutioner, der udbyder efteruddannelse, subsidiært af erSide 2 af 4

hvervsråd, brancheforeninger, fagforeninger, offentlige myndigheder og andre med en interesse i styrkelse af
indsatsen på efteruddannelsesområdet. Formidlingen vil ske dels i form af en skriftlig rapport, dels i form af
en række seminarer og events på de deltagende skoler, dels i form af en on-line-baseret ”Håndbog i Oplevelsesbaseret Uddannelse”.
Endelig vil projektet understøtte de deltagende skoler (og andre, der i løbet af projektet måtte tilslutte sig)
med hensyn til iværksættelse af konkrete uddannelsestilbud baseret på projektets konklusioner. Denne understøttelse vil have form af rådgivning, der faciliterer et fremtidigt fastere netværkssamarbejde mellem
udannelsesinstitutioner og det omgivende erhvervsliv, og dermed sætter principperne om brugerdreven innovation i centrum for uddannelsesinstitutionernes udvikling af deres tilbud.
Projektets formål (uddrag):
Projektet har som sit hovedformål at skabe forudsætning for, at uddannelsesinstitutionerne i regionen kan få
større gennemslagskraft med deres tilbud overfor personalegrupper i oplevelsesøkonomien, der hidtil i ringe
grad har været modtagelige for tilbud om efter- og videreuddannelse.
Hovedformålet søges opnået ved opfyldelse af to delmål, nemlig for det første at lave en gennemdokumenteret analyse af motiveringsfaktorerne for efteruddannelse hos de ansatte i oplevelsesøkonomien, og for det
andet at få blotlagt de forudsætninger, der allerede ligger for at servicere oplevelsesøkonomiens specifikke
behov og forventninger hos udbyderne af efter- og videreuddannelse i regionen.

Projektets målgruppe:
I første omgang de deltagende institutioner, i anden omgang kursister og virksomheder.
Projektets forventede effekter:
Projektet forventer at 25 virksomheder/institutioner/organisationer vil indføre nye samarbejder, at projektet
generere i alt 15 samarbejder mellem virksomheder/institutioner/organisationer. 20 virksomheder/organisationer/organisationer forventes at udvikle/implementere nye organisationsformer, produkter eller
processer. 15 forventes at forbedre muligheden for at rekruttere eller fastholde medarbejdere.

Ansøgt finansiering:

Ansøgt:

Procent:

Nærmere beskrivelse:

Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

3.192.502,14 kr.

100 %

1.596.251,07 kr.

50 %

Kontante regionale tilskud:

798.000,00 kr.

25 % REM-midler

Egenfinansiering:

798.251,07 kr.

25 %

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.

%
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Indstillet finansiering:

Indstillet:

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:

Udviklingsområde procent:
Hvor stor en del af projektet vurderes at være til gavn for regionens yderområder

14 %
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