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Intro
”Digitale kompetencer i byggeriet” udbyder 2 mio. kr. i støtte til i alt 7-15
”Digitale kompetencer
STARTprojekter,
hvor virksomheder
i byggeriet” udbyder
og offentlige
2 mio.organisationer
kr. i støtte til ii alt
Region
7-15
STARTprojekter,
Hovedstaden
opkvalificeres
hvor virksomheder
til CCS. STARTprojekterne
og offentlige organisationer
skal forløbe
i Region
i perioden
Hovedstaden
1.10.2013
– 31.12.2014.
opkvalificeres til CCS. STARTprojekterne skal forløbe i perioden
1.10.2013 – 31.12.2014.
Læs evt. mere om, hvad et STARTprojekt går ud på, i ”Intro til STARTprojekter”.
Læs evt. mere om, hvad et STARTprojekt går ud på, i dokumentet: ”Deltagelse i
STARTprojekter”.
For
at komme i betragtning til et STARTprojekt skal man lave en kort
idébeskrivelse ved at besvare de 11 spørgsmål på næste side i et selvstændigt
For at komme i betragtning
worddokument.
Idébeskrivelsen
til et må
STARTprojekt
max. Fylde34
skalsider.
man Besvarelsen
lave en kort indsendes til
idébeskrivelse ved ati besvare
projektsekretariatet
bips vedde
Jesper
11 spørgsmål
Salling Nielsen
på næste
på js@bips.dk.
side i et selvstændigt
worddokument. Idébeskrivelsen må max. fylde 3 sider. Besvarelsen indsendes til
projektsekretariatet
Der
er ansøgningsfrist
i bips
den ved
30. september.
Jesper SallingEvt.
Nielsen
restmidler
på js@bips.dk.
i puljen uddeles
løbende frem mod projektets afslutning den 31.12.2014.
Ansøgninger behandles løbende gennem projektperioden.
Projektsekretariatet kontakter de enkelte ansøgere snarest muligt efter
Projektsekretariatet kontakter de enkelte ansøgere snarest muligt efter, at
ansøgningsfristen.
ansøgningen er modtaget.

Spørgsmål:
Besvar kort følgende spørgsmål:
1. Virksomhedens/organisationens (hovedansøgers) navn og adresse:
OBS: Kun virksomheder med en adresse i Region Hovedstaden kan deltage i
STARTprojekter!
2. Kontaktpersons navn, telefonnummer og mailadresse:
3. Hvor mange medarbejdere har virksomheden/organisationen
(hovedansøger) i alt?
4. Hvilke øvrige virksomheder/organisationer deltager evt. i STARTprojektet?
5. Kort beskrivelse af det påtænkte STARTprojekt: Hvilket emne skal det
Digitale kompetencer i byggeriet er et projekt i bips, der skal opkvalificere medarbejdere
handle om, hvilken type aktiviteter påtænkes, hvem skal deltage, hvem
i Region H til brug af cuneco classification system – byggebranchens nye fælles grundlag
for informationsudveksling.
Projektet
støttes af EU's Socialfondog
via hvornår
Region H ogskal
udføres
i forløbe?
påtænkes evt. som
rådgiver/underviser,
det
samarbejde med cuneco.

6. Hvilket beløb søges der støtte til? (min. 50.000 kr./max 500.000 kr.)
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Idebeskrivelsesskabelon
Besvar kort følgende spørgsmål i et selvstændigt worddokument:
1. Virksomhedens/organisationens (hovedansøgers) navn og adresse:
OBS: Kun virksomheder med en adresse i Region Hovedstaden kan deltage i
STARTprojekter!
2. Kontaktpersons navn, telefonnummer og mailadresse:
3. Hvor mange medarbejdere har virksomheden/organisationen (hovedansøger)
i alt?
4. Hvilke øvrige virksomheder/organisationer deltager evt. i STARTprojektet?
5. Kort beskrivelse af det påtænkte STARTprojekt: Hvilket emne skal det handle
om, hvilken type aktiviteter påtænkes, hvem skal deltage, hvem påtænkes
evt. som rådgiver/underviser, og hvornår skal det forløbe?
6. Hvilket beløb søges der støtte til? (min. 50.000 kr./max 500.000 kr.)
OBS: Kun timebaserede udgifter kan medtages – ikke udgifter til software,
indirekte udgifter o.lign.
OBS: Deltager skal dokumentere timer som medfinansiering svarende til 3
gange støttebeløbet. Fx ud af et samlet projektbudget på 400.000 kr. gives
100.000 kr. i støtte, og 300.000 kr. skal medfinansieres i form af
dokumenterede timer.
7. Hvad er virksomheden/organisationens kompetenceniveau inden for CCS?
8. Hvilken effekt/nytteværdi forventes STARTprojektet at få i virksomheden/
organisationen?
9. Hvor mange personer forventes i alt at blive opkvalificeret via projektet? (ca.)
10. Hvilke it-værktøjer/softwareprogrammer forventes at blive inddraget i
STARTprojektet?
11. Hvordan kan erfaringerne fra projektet evt. være nyttige for andre i branchen
at høre om?

Nb: Idébeskrivelsen må max. fylde 3 sider!

Side 2 af 2

