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Samarbejdsaftale om deltagelse i 
projektet 

 

”Merkantil dannelse i et STEM-
perspektiv” 

 
SFDK-19-0013 

 
”partnerskole” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indledning 
 
Nærværende samarbejdsaftale udstikker rammerne for samarbejdet mellem tilsagnsmodtager og partnerne i 
socialfondsprojektet Merkantil dannelse i et STEM perspektiv. 
 
Den aftalte indsatsplan, som angiver de hovedaktiviteter, partner rammesætter samt de delprojekter partner 
deltager i, danner sammen med den administrative drejebog og tillægsaftalen for partners lokale projektleder 
grundlaget for budgettet. 
 
Indsatsplan og budget revideres halvårligt på baggrund af partners opnåede resultater og udgifter umiddelbart 
efter godkendelse af afrapportering hos Erhvervsstyrelsen. 
 
 

  

http://www.merkantildannelse.dk/


 

Merkantil dannelse i et STEM perspektiv – SFDK-19-0013 
Viden Djurs Skillz | Ågade 2A, 1. th | 8500 Grenaa | Tlf.: 8758 0407 | www.merkantildannelse.dk 

2 

Aftale 
 
Mellem Viden Djurs, N.P. Josiassens Vej 44E, 8500 Grenaa, CVR. 1052 0509 (herefter kaldet tilsagnsmodtager) 
og ”partnerskole”, ”adresse”, CVR. ”XXXXXXXX” (herefter kaldet partner), er indgået følgende aftale om 
deltagelse i socialfondsprojektet SFDK-19-0013 som partner: 
 

 ”Partner” deltager som partner i projektet Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv 
 
 Samarbejdsaftalen er grundlag for tilskud til ”partnerskole”s deltagelse i dette projekt som partner i 

perioden 24. juni 2019 til 30. september 2022. 
 
 Partner udpeger en lokal projektleder til projektet. Der udarbejdes en tillægskontrakt på lokal projektleder i 

overensstemmelse med de budgetterede aktiviteter og projektlederens opgaveportefølje. 
Tillægskontrakten skal godkendes af tilsagnsmodtager. 

 
 Partner udfører de i aftalen omhandlende dele af projektarbejdet. Rammerne for partners deltagelse er 

nærmere beskrevet i vedlagte mål, indsatsplan og budget udarbejdet i samarbejde mellem partner og 
tilsagnsmodtager 

 
 Partner leverer dokumentation for egne gennemførte aktiviteter, timeopgørelser og løndokumentation 

for udført projektarbejde. Dokumentationen leveres løbende – dog senest den 5. marts og 5. september. 
Der afregnes halvårligt i aftalens løbetid på grundlag af de af partneren afholdte og godkendte 
støtteberettigede udgifter, når Erhvervsstyrelsens støtteudbetaling for perioden er modtaget hos 
tilsagnsmodtager.  

 
 Partner er forpligtet til at medvirke i den løbende fremdriftsmåling samt aktivitets- og procesevaluering i 

projektet. 
 
 Partner er forpligtet til at holde sig ajour med den administrative drejebog. Den seneste udgave findes 

altid på projektets hjemmeside www.merkantildannelse.dk 
 
 Deltagelsen i dette projekt som partner indebærer, at partner er forpligtet til at opfylde vilkårene i 

medfølgende tilsagnsskrivelse af 9.12.2019 vedr. Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv fra 
Erhvervsstyrelsen samt Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020 

 
 Det er partners ansvar at efterleve vilkår opstillet af Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland, Region 

Syddanmark og/eller revisionen. Såfremt en eller flere af de nævnte ikke kan godkende projektaktiviteter 
eller dele af disse, vil partneren af tilsagnsmodtager blive gjort ansvarlig i forhold til Erhvervsstyrelsens/ 
Region Midtjylland og Region Syddanmarks krav, også efter projektets afslutning. 

 
 Tilsagnsmodtager udarbejder regnskab samt rapportering for partnere under Merkantil dannelse i et 

STEM-perspektiv. Nærmere procedurer for partners indsendelse af dokumentation i forbindelse med de 
halvårlige rapporteringer samt slutrapportering til styrelsen og regionerne, er beskrevet i den 
administrative drejebog for projektets partnere. 
 

 
 
Dato:    Dato: 
 
 
For ”partnerskole”   For Viden Djurs 
 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________________  
”Navn”    Torben Johansen 

http://www.merkantildannelse.dk/
http://www.merkantildannelse.dk/
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Mål, indsatsplan og budget: 
 
Projektets formål: 
 

 At bidrage til, at virksomhederne får flere dygtige faglærte, ved at flere unge og unge voksne gennemfører 
de merkantile grundforløb og EUX-året og fortsætter direkte på et af de merkantile hovedforløb og ud i 
virksomhederne. 

 At bidrage til at virksomhederne får elever med de rette kompetencer gennem styrkelse af de unges 
motivation og kunnen indenfor bl.a. digitalisering. 

 

Målgruppe: 
 
Projektets målgruppe er merkantile elever på EUD Business GF2, EUX Business GF2, EUX-året samt elever på 
de merkantile hovedforløb.  
Indirekte er målgruppen også alle skoleelever og andre besøgende ved DM i Skills samt undervisere ved de 
merkantile uddannelser, særligt dem med akademisk baggrund. 
 

Mål: 
 
På kort sigt er målet, at flere elever søger på hovedforløbet og gennemfører en erhvervsuddannelse. På længere 
sigt er målet, at projektet bidrager til at flere søger ind på erhvervsuddannelserne. 
 
Procesmål: 
 

 Etablering af projekt-setup 
 Udvikling og implementering af tiltag til fastholdelse på GF2, GF+ og det studiekompetencegivende år 
 Udvikling og implementering af tiltag til styrkelse af hovedforløbets attraktivitet 
 Udvikling af elevernes STEM kompetencer 
 Udvikling af elevernes handlekompetencer i forhold til bæredygtighed gennem kobling til relevante 

verdensmål 
 Markedsføring internt og eksternt af de merkantile uddannelser 

 
 

Delmål for partner: 
 

Hovedaktivitet 
 
Partner har ansvaret for de i indsatsplanen nævnte hovedaktiviteter. Partner har en særlig kompetence inden for 
de nævnte hovedaktiviteter og er derfor ledende for beskrivelse af emneområde og processen til at opnå de i 
hovedaktiviteten beskrevne output og effektmål. Se evt. ansøgningen og bilag 1 for uddybning, samt guide til 
udarbejdelse af indsatsplan (bilag 2). 
 
 

Delprojekter 
 
Partner deltager i de i indsatsplanen nævnte delprojekter med de angivne ressourcer. Deltagelse i delprojekter kan 
bestå i undersøgelse af emnet, udvikling af processer og materiale, gennemførsel af forløb samt evaluering mm., 
som det er angivet i beskrivelsen af det enkelte delprojekt.  
 
 
 

http://www.merkantildannelse.dk/
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Indsatsplan: 
 
 

 Indsatser, krav Ansvarlig 
Hovedaktiviteter Beskrivelse af hovedaktivitetens overordnede indhold, 

processer, materiale- og forløbsforventning samt 
estimat for timeforbrug. 
 
Angivelse af tidsplan for målopfyldelse for 
Hovedaktiviteten jf. milepæle fastsat i delprojekterne 
 

Ansvarlig leder og lokal 
projektleder i samarbejde 
med projektsekretariatet 

Delprojekter Indgå i samarbejder om konkrete delprojekters 
beskrivelse, udvikling, planlægning og gennemførelse 
 
 
 
 
I samarbejde med projektsekretariatet opsætte mål og 
milepæle for de enkelte delprojekter. 
 

Lokal projektleder i 
samarbejde med 
medarbejdere og lokale 
projektledere fra 
samarbejdende partnere 
 
Projektsekretariatet 

Andre opgaver Deltagelse i centrale aktiviteter, møder mv.  
Fremsendelse af materiale og dokumentation mm. til 
projektsekretariatet som beskrevet i Administrativ 
drejebog og den lokale projektleders tillægskontrakt 
 

Lokal projektleder og 
administration 

 
 
 

Budget 
 

  
  
  
  

 
 

Udbetaling 
 
Partner modtager kompensation for dokumenterede lønudgifter efter hver godkendt perioderapport og tilhørende 
udbetaling af støtte fra Erhvervsstyrelsen til Viden Djurs. 
 
Kompensationen kan som udgangspunkt ikke overstige rammerne i ovenstående budget, der reguleres i 
forbindelse budgetopfølgning efter de halvårlige afrapporteringer og deres godkendelse. 
 
Kompensationen er endvidere afhængig af opfyldelse af delmål og opnåelse af milepæle. 
 

Misligholdelse  
Såfremt en af partnerne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, kan aftalen 
bringes til ophør uden varsel.  
 
Såfremt lokal projektleder/medarbejder på tillægskontrakt ikke på fyldestgørende vis opfylder tillægskontrakten, 
kan Viden Djurs kræve, at der udarbejdes en ny tillægskontrakt, eller at den ophæves.  
  

http://www.merkantildannelse.dk/
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Bilag 1 - Evaluators præsentation af projektets effektkæde 
 
 

     
› Desk study 

› Udvikling af tre valgfag på hovedforløb 

› Udvikling af brobygningsaktiviteter til 
hovedforløbet 

› Udvikling af materiale, der kobler 
mellem hovedforløb og EA 

› Udvikling af nye konkurrencer, DM i 
Skill og Young Enterprise 

› Udvikling af digitalt materiale til støtte 
elever m.m., der mangler basale IT-
kompetencer 

› Udvikling af 
praksisnære/virksomhedsrettede 
aktiviteter (GF-elever + elever fra EUX-
året) 

› Udvikling af aktiviteter, der kobler 
skolens teori med daglig praksis i 
virksomheden 

› Elever har tilegnet sig STEM-
kompetencer og øget deres 
handlekompetencer ift. bæredygtighed 
gennem kobling til relevante verdensmål 

› Elever har styrket digitale kompetencer 
vha. fleksibelt undervisningsmateriale 

› Konkurrencer som DM i Skills har 
bidraget til positiv branding af de 
merkantile erhvervsuddannelser 

› Netværk mellem elever, skoler og 
virksomheder er styrket 

› Øget motivation hos elever har øget 
overgangsfrekvensen til hovedforløbet 
på de merkantile uddannelser på EUD og 
EUX (effekt) 

› Elever med talent/potentiale oplever, at 
de bliver mere fagligt udfordret. 

› Den almindelige forståelse af den 
merkantile uddannelse er styrket 

› Flere elever søger ind på 
hovedforløbet og gennemfører en 
erhvervsuddannelse 

› Mindsket elevfrafald på EUX 

› Bedre adgang for erhvervslivet til 
kvalificeret arbejdskraft inden for 
det merkantile område 

› Øget vækst/beskæftigelse 

 
 

 
 
  

Hovedaktiviteter Output Effekter 

http://www.merkantildannelse.dk/
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Bilag 2 - Guide til indsatsplan 
 
Nærværende guide til indsatsplanen er ment som en hjælp til at beskrive de opgaver, partner indgår i projektet 
med.  
 
Indsatsplanen udgør sammen med tillæggene til ansættelsesaftaler grundstammen i budgettet. Estimatet for den 
enkelte hovedaktivitets ressourcebehov sætter rammen for omfanget af delprojekter inden for hovedaktiviteten. 
Estimatet er kun vejledende og indgår ikke i budgettet. Budgettet udgøres af partners deltagelse i delprojekter og 
andre opgaver. 
 
Hovedaktiviteter:  
Hovedaktiviteterne beskrives som den overordnede ramme, inden for hvilken delprojekterne skal beskrives.  
Hovedaktiviteterne beskrives inden for nedenstående syv faser, således at det under hver fase beskrives, hvordan 
man forestiller sig arbejdet skal foregå. Er forundersøgelse for eksempel desk-research, interviewundersøgelse, 
spørgeskema eller kombinationer af forskellige metoder til at afdække behovet 
 
Beskrivelsen opdeles i syv faser, som tidsmæssigt placeres i projektperioderne. Faserne er:  
 
Fase 1: Forundersøgelse  

 
Fase 2: Udarbejdelse af definitioner, form, materialeudkast 

 
Fase 3: Udarbejdelse af materiale  

 
Fase 4: Afprøvning  

 
Fase 5: Evaluering, vidensdeling og tilretning 

 
Fase 6: Test på flere skoler/hold 

 
Fase 7: Slutevaluering og implementering 

 
 

Delprojekter: 
Delprojekterne er en udmøntning af de under hovedaktiviteter beskrevne aktiviteter og kan bestå af en eller flere 
faser, eller blot dele af enkelte faser. For eksempel kan et delprojekt bestå af et testforløb med elever, en 
forundersøgelse eller udarbejdelse af materialer. 
Delprojekter beskrives med tidsmæssigt placering, angivelse af mål/milepæle, forventet ressourceforbrug i timer, 
samt fordeling mellem de partnere, der deltager i delprojektet. 
 
Andre opgaver: 
Under andre opgaver ligger møder i de forskellige grupper i projektet, projektledernes ressourceramme, evt. 
centrals planlagte aktiviteter som kick off (med partnerens andel) mm. 
 
I beskrivelsen af hovedaktiviteten skal angives tidsplan for hovedaktivitetens aktiviteter. Det skal dog 
understreges, at det er en dynamisk proces, som ikke kan fastsættes endeligt, før delprojekterne er beskrevet. Så 
ansættelsen af tidsplan skal opfattes som retningsgivende – ligesom vægtningen/estimatet for ressourceforbrug.  
 
Hvis det forventes, at der bliver behov for indkøb af materiale skal dette angives med en omtrentligt beløb. Hvis 
der ønskes anvendelse af konsulenter, skal formål, indhold og omfang beskrives, således at det er muligt for 
projektsekretariatet at foretage en markedsafsøgning. Der må foreslås navne. 
 
Hvis en aktivitet er en forudsætning for det videre arbejde inden for hovedaktiviteten, lægges estimat for 
ressourceforbrug og indkøb der, ellers angives dette under delprojekterne og andre opgaver. 
 
 

http://www.merkantildannelse.dk/
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