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MARCOD - nyt landsdækkende Maritimt Center for Optimering og Drift etableres i 
Frederikshavn Kommune med støtte fra Fornyelsesfonden og Vækstforum - budget 15 millioner 
over 3 år! Centret skal skabe 400 nye arbejdspladser i Nordjylland! 

 
Idéen om et nyt landsdækkende center for maritim drift og optimering blev oprindelig skabt af 
Frederikshavn Erhvervsråd i kølvandet på finanskrisen. Efterfølgende fik idéen stor opbakning 
blandt virksomheder på den maritime erhvervskonference, som Erhvervsrådet arrangerede i 
november måned 2009. 
 
Siden da har vi i samarbejde med Frederikshavn Kommune, Udvikling og Erhverv, lagt os i selen 
for at få centret realiseret – og nu ser det ud til at lykkes! 
 
Vi har netop fået godkendt vores ansøgning hos Fornyelsesfonden og fået tilsagn om 9,5 millioner 
kr. over en treårig projektperiode. Derudover støtter Vækstforum ansøgningen med 2 millioner kr. – 
endelig skal centret selv finde nogle midler gennem kontingenter og projekter, således at det 
samlede budget over tre år kommer op på ca. 15 millioner kr. 
 
Det er målet, at projektet skal være med til at skabe 400 nye job over de næste fem år i Nordjylland! 
 
Sådan har vi gjort: 
 

• Vi søgte i første omgang Vækstforum om midler til at lave en forundersøgelse af centret – 
og til dette formål blev der bevilget en halv million kr. Denne opgave blev udbudt til landets 
dygtigste maritime konsulenter, og det endte med, at valget faldt på NAVCON som et 
yderst kompetent konsulenthus indenfor området. NAVCON er ydermere indgået i 
samarbejde med Incentive Partners og MSR Consult om at løse opgaven. 

• Forundersøgelsen løb fra medio marts til medio juni, og vores ide har været, at den færdige 
rapport skal afleveres som en brugbar forretningsplan for centret. 

• Sideløbende med dette har vi været i dialog med forskellige aktører for at kortlægge mulige 
finansieringskilder for centret, og her kom Fornyelsesfonden pludselig i spil som et helt 
oplagt sted for os at søge midler til centret. Her var der en stor udfordring, da fonden havde 
ansøgningsfrist medio maj – altså en måned inden NAVCON’s forundersøgelse og 
forretningsplan skulle være klar! 

• Vi valgte dog at satse på, at vi kunne lave en kvalificeret ansøgning til Fornyelsesfonden 
uden at have resultatet af forundersøgelsen – og ansøgningen kom i stand på rekordtid 
gennem et stort og koncentreret samarbejde med Frederikshavn Kommune, Udvikling og 
Erhverv. 

• I forbindelse med ansøgningen har vi kontaktet adskillige virksomheder indenfor det 
maritime erhverv i kommunen for at få udfærdiget underskrevne interessetilkendegivelser, 
der viser, at det lokale erhvervsliv bakker op om idéen om at etablere et landsdækkende 
center i Frederikshavn Kommune. Der skal lyde EN STOR TAK herfra for den store 
opbakning, som I har ydet igennem hele ansøgningsforløbet. Vi har medsendt hele 30 
underskrevne interessetilkendegivelser fra erhvervslivet og andre aktører! Det er utroligt 
flot, og vi er meget taknemmelige for, at I med så kort varsel bakker op om centret og vores 
arbejde! 
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• Her i juni måned har vi netop fået tilsagn om at få bevilget de ansøgte midler fra 
Fornyelsesfonden og Vækstforum! 

• På den anden side af sommerferien påbegyndes det praktiske arbejde med at få centret 
etableret. Med konsulenternes forundersøgelse ligger der nu en færdig forretningsplan klar 
til brug, når centret skal realiseres – projektstart er 1. august! 

 
Følg den videre udvikling i vores nyhedsbreve! 
 


