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REGIONAL UDVIKLING



UDDANNELSE, KOMPETENCE OG KULTUR

• Ansvarlig for strategier og samarbejde inden for uddannelses-, kompetence-
og arbejdskraftområdet samt kultur.

• Større opgaver:

• Kulturmødet på Mors

• Fordeling og kapacitet

• FremKom4 analysen

• Analyser om uddannelsesniveauet, fx Nordjysk Uddannelsesindblik

• STEM – Nordjysk Teknologipagt

• FVU/OBU undervisningsplaner

• Flere elever til EUD, herunder praktikpladser, rekruttering, frafald

• Socialfonden



KONTORET FOR UDDANNELSE OG KOMPETENCE

• Uddannelsespuljen
• Regionsrådet bevilger årligt et beløb til 

udviklingsprojekter, der bidrager til, at flere 
unge påbegynder og gennemfører en 
ungdomsudddannelse

• Ansøger er ungdomsuddannelserne i 
Nordjylland, FGU og VUC

• Projektpartnere kan fx være folkeskoler, 
efterskoler, videregående uddannelser, 
virksomheder, UU, ungeindsatser (KUI), 
forskningsinstitutioner

• Regionsrådet finansierer 70% af 
udgifterne

• Teknologipagtspuljen
• Regionsrådet bevilger årligt et beløb til 

aktiviteter/projekter, der bidrager til at 
indfri Teknologipagtens mål

• Ansøger er ungdomsuddannelser, 
videregående uddannelser (i partnerskab 
med ungdomsuddannelsesinstitution)

• Projektpartnere kan fx være folkeskoler, 
virksomheder, klynger, tænketanke, fonde, 
naturskoler, Astra

• Regionsrådet finansierer 75% af 
udgifterne



HISTORISK TILBAGEBLIK 2019-2021

• Antal støttede projekter: 16 til en samlet værdi af 14,7 mio. kr.

• Heraf er 3 prioriterede indsatser (FremKom 4, STEM cafeer og ”STEM 
indsatser, der virker” den 13. december)

• 1 projekt er afsluttet, ”Videnskabsmødet”

• Projekter fordelt på indsatsområder

• De potentielle STEM’ere: 6

• Flere piger og kvinder i STEM: 4

• STEM-kompetencer målrettet nordjyske virksomheders behov. 3

• STEM-kompetencer til alle: 3



INDSATSOMRÅDER 2022

Åben runde:

• 1. De potentielle STEM’ere

• 2. Flere piger og kvinder i STEM

• 3. STEM-kompetencer målrettet de    
nordjyske virksomheders behov

• 4. STEM-kompetencer til alle

§ Følgende temaer kan inddrages

• Tema A) digitale teknologier - særligt i 
virksomheder

• Tema B) bæredygtighed og grøn omstilling, 
inkl. kompetenceudvikling af lærere

• Tema C) matematik 

Lukket / prioriteret runde
• Der afsættes 1,5 mio. kr. til at udvikle, 

opskalere eller udbredelse af et særskilt 
projekt/initiativ – lokalt eller nationalt

• Projektforslag udarbejdes med input fra 
relevante samarbejdspartnere med frist 4. 
februar 2022.

• Første projektdrøftelse i STEM i Nord den 
2. december:

• Enighed om fokus på overgange og 
matematik

• Fælles nordjysk event/forløb



TEKNOLOGIPAGTSPULJENS FOKUSOMRÅDER OG ØKONOMI 2022 

• Teknologipagtspuljen har en økonomisk ramme på 4,7 mio. kr.

• For puljen 2022 foreslås en åben og en lukket/prioriteret runde, fordelt på 

følgende måde:

3,25 mio. Kr.

1,5 mio. Kr.

Åben runde Lukket runde



DEN NORDJYSKE TEKNOLOGIPAGT - ORGANISERING

• Administrative styregruppe

• Kvalificerer ansøgninger

• Anbefaler udmøntningsprocedure

• Monitorerer på projekternes fremdrift og 
resultater

• Giver sparring på projektideer

• Består af 11 repræsentanter fra 
uddannelse, beskæftigelse, erhverv, 
kommune og Region. Astra deltager som 
national sparringspartner

• STEM i Nord – steminord.rn.dk 

• 14 medlemmer

• Arbejds- og koordineringsgruppe

• 4 arbejdsområder:

• Kommunikation

• Policy og funding

• Netværk og koordinering

• Vidensopsamling og –deling



DEN NORDJYSKE TEKNOLOGIPAGT

• Bevilgede midler i 2022 4,70 mio. kr.

Overordnet mål er:

20% flere gennemfører en STEM EUD

20% flere gennemfører en STEM 
videregående uddannelse

Du kan finde os her:

• LinkedIn, Nordjysk Teknologipagt

• Hjemmeside: 

• Nordjysk Teknologipagt (rn.dk)

• steminord.rn.dk

https://rn.dk/regional-udvikling/uddannelse-og-kompetence/teknologipagt
https://steminord.rn.dk/


VIGTIGE DATOER

• 26. november: de 2 puljer åbner

• 4. februar 2022: Ansøgningsfrist

• April 2022: Behandling i Udvalg for 
Regional Udvikling

• Maj/juni 2022: Behandling i 
Regionsrådet

• Kontakt:

• Specialkonsulent Majken Davids, 

5151 7014 – m.davids@rn.dk

• Konsulent Camilla Hansen, 2938 3836 –
c.kerstine@rn.dk


