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Velkommen til det første nyhedsbrev om projekt Det ny SIMAC 
Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er landets førende, maritime uddannelsescenter. For 
at møde fremtiden er det nødvendigt at samle institutionen i nye og fleksible rammer på Nordre Kaj i 
Svendborg. Vi er godt på vej med både arkitektkonkurrence og finansieringen af det ny SIMAC. Vinder af 
konkurrencen bliver offentliggjort den 27. februar 2019 og SIMAC flytter efter planen ind i 2022.  

Her vil vi uddanne fremtidens unge til Det  
Blå Danmark og en række andre, innovative 
erhverv inden for industrien og energi-
sektoren. Med optimale rammer, hvor 
undervisning, praksis og forskning bliver 
bragt sammen i et fleksibelt lærings- og 
udviklingsmiljø. I et nyt campus med en 
maritim erhvervspark tænkt ind som 
nærmeste nabo, for at skabe synergi og 
stimulere til vækst. Designet med fleksible, 
multifunktionelle laboratorier, der skaber 
endnu bedre muligheder for at styrke 
SIMACs samarbejde med bl.a. Syddansk 
Universitet. Og med en samlet ambition om 
at blive et maritimt kraftcenter, der vil række 
langt ud over landets grænser.  

Nyhedsbrevet, der kommer en gang i 
kvartalet, informerer om projektets visioner 
og udvikling. Læs mere og find 
kontaktinformation på www.smuc.dk 

 

Kontakt til fonde og virksomheder 
Målet er at forankre de høje ambitioner for det ny SIMAC i en bred partnerkreds. I øjeblikket bliver der 
rettet henvendelse til en række fonde, maritime virksomheder og udstyrsleverandører for at finde den 
rigtige måde for dem at bakke op om projektet på. A.P. Møller Fonden har allerede givet en betydelig 
donation til projektet. 

Der er både mulighed for at bidrage med donationer og sponsorater til selve bygningen og til indretningen 
af den. Det drejer sig konkret om fx simulatorer, maskiner og udstyr til laboratorier og værksteder samt 
møbler og faciliteter i auditorier og Open Learning Centre.  

SIMAC samarbejder med Susanne Linnet Aagaard om fundraising. Hun 
koordinerer ansøgninger og kontakten til fonde og virksomheder. Susanne er 
selvstændig konsulent og arbejder med større udviklingsprojekter. Hun 
kommer dels med en baggrund som projektleder på EU Socialfondsprojekter 
og som leder af Fremtidsfabrikkens to iværksætterhuse. Dels med mangeårig 
erfaring fra Udenrigsministeriet som leder og rådgiver i Italien, Grækenland, 
Malaysia, Sydafrika og Tyskland.  



   
Svendborg Kommune har holdt borgermøde om planprocessen 
Svendborg Kommune afholdt borgermøde den 26. november. SIMAC lagde lokaler til i den store sal på 
Graaesvej. Flemming Madsen (A), formand for Teknik- og Erhvervsudvalget, bød velkommen til ca. 90 
borgere og andre interesserede. De var mødt frem for at høre om kommuneplanprocessen og fremtiden på 
Nordre Kaj, der er en del af udviklingsprojektet Fremtidens Havn.  

Kommunen præsenterede rammerne for 
planprocessen, herunder forventningerne til 
den fremtidige anvendelse, højder, drøjder, 
adgangsforhold mv. ved Nordre Kaj.  

I første omgang kan alle sende forslag og 
ideer ind i forbindelse med en forudgående 
høring. I efteråret 2019 kommer det egentlige 
forslag til lokalplan for området i høring. I 
høringsperioden inviterer kommunen igen til 
borgermøde.  

Frederik  Ejlers, formand for SMUC Fonden, 
fortalte om den igangværende arkitektkon-
kurrence for projekt Det ny SIMAC og hel-
hedsplanen for Nordre Kaj. Resultatet af 
konkurrencen bliver offentliggjort den 27. 
februar 2019 og vinderprojektet bliver udstil-
let. Sæt kryds i kalenderen nu; praktisk info følger. 

Læs mere om Fremtidens Havn på www.fremtidenshavn.dk 

 

SIMAC er nøglespiller i det internationale SkillSea projekt 
SkillSea er et stort anlagt EU-støttet projekt, der skal være med til at sikre en stærk maritim industri og 
beskæftigelse i Europa. Projektet afdækker hvilke kompetencer fremtidens maritime arbejdsstyrke skal 
besidde. Der vil også blive peget på konkrete, bæredygtige løsninger der kan sikre, at der også i fremtiden 
er et stærkt match mellem udbuddet og efterspørgslen på arbejdskraft.  

SIMAC er som work pack leader en nøglespiller i projektet, der har internationale universiteter, 
virksomheder, myndigheder mfl. fra 16 europæiske lande som deltagere. Ud over kompetencer til 
fremtiden fokuserer SkillSea også på udvikling af nye læringskoncepter, digitalisering, upskilling samt på 
nye strategier for samarbejder mellem erhvervsliv, myndigheder og vidensinstitutioner. 

Det fireårige projekt er netop blevet lanceret den 20. november af EU's transportkommissær Violeta Bulc. 
Læs mere på www.etf-europe.org/3729-2/ 

 

SMUC fonden 
Byggeprojektet er forankret i en privat erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime 
Uddannelsescenter (SMUC Fonden eller blot SMUC). Fonden er stiftet med henblik på at eje, udvikle og 
bygge det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Grunden til byggeprojektet 
bliver købt af Svendborg Kommune, som derudover ikke har noget med finansieringen af projektet at gøre. 

SMUC Fonden 
Graaesvej 27 
DK 5700 Svendborg 
www.smuc.dk 


