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Flere fonde støtter Det ny SIMAC  
Det ny SIMAC bliver ikke alene en vidensinstitution i absolut højeste klasse. Det skal også være et sted, 
der samler de maritime erhverv og en række andre innovative erhverv inden for industrien og 
energisektoren.  

Målet er at forankre de høje ambitioner for det ny SIMAC i en bred partnerkreds af fonde, maritime 
virksomheder og udstyrsleverandører. Derfor er vi er meget glade for at kunne offentliggøre, at endnu flere 
af de maritime fonde har meldt deres støtte til projektet. På nuværende tidspunkt, støtter følgende 
realiseringen af Det ny SIMAC:  

 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er blandt de største i Danmark 
og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. 

 

 

Dampskibsselskabet Orient's Fond yder økonomisk støtte til Søfarts-relaterede formål, herunder 
uddannelse, forskning og formidling samt almennyttige og almenvelgørende formål. 

 
Den Danske Maritime Fond yder økonomisk støtte til initiativer, der kan medvirke til at fremme en positiv 
udvikling af dansk skibsfart og/eller dansk værftsindustri inklusive udstyrsproducenter. 

 

 

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder støtte til almennyttige aktiviteter. 
Erhvervsaktiviteterne favner datterselskaberne J. Lauritzen, DFDS samt investeringsselskabet LF 
Investment. 

 

 



 

Bliv donor eller sponsor for Det ny SIMAC 
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. Du er 
altid velkommen til at kontakte Susanne og få yderligere information på 
tlf. +45 2162 6818 eller mail: funding@simac.dk 
 

Stor stigning i SIMAC’s optag til august 
SIMAC har i år haft rekordsøgning til uddannelserne som maskinmester, skibsfører eller skibsofficer. Den 19. 
august kunne man byde velkommen til 163 nye studerende. 

I forhold til 2018 er der tale om en stigning i optaget fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT) til SIMACs 
uddannelser på 31%. For 2019 som helhed forventer man en stigning i optaget på omkring 20%. 
 

MOE valgt som ingeniørrådgiver 
Vinderne af arkitektkonkurrencen, C.F. Møller Architects og EFFEKT er arkitektrådgivere for SMUC 
Fonden med C.F. Møller Architects som hovedrådgiver. Herudover har byggefonden netop tegnet kontrakt 
med den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE A/S som ingeniørrådgiver på byggeprojektet.  

Siden offentliggørelsen af vinderprojektet den 27. februar i år, har arkitekterne arbejdet med at detaljere og 
beregne projektet ned i alle detaljer i det såkaldte dispositionsforslag. Det handler blandt andet om 
størrelsen og placeringen af undervisningslokalerne. Endelig disponering af laboratorier, simulationscenter 
og placeringen af fx motorer i bygningen. Samt en mere færdig plan for klimasikring af bygningen.  

Vi har igangsat dialog med mulige entreprenører – og opfordrer interesserede til at gå i en indledende 
dialog med os allerede nu. På et senere tidspunkt, bliver byggeopgaven en sat i udbud.  
 

Svendborg Kommune arbejder fortsat med lokalplanen 
Kommunens embedsmænd og politikere arbejder fortsat med at færdiggøre et udkast til lokalplan for 
området. Det er en kompleks opgave. For ud over byggeriet af Det ny SIMAC, skal lokalplanen også 
indeholde en mere detaljeret planlægning af trafikanlæg og bygningerne i den nye bydel på Nordre Kaj. 
Derfor vil kommunen bruge lidt længere tid på arbejdet end først planlagt, for at få det bedst mulige 
grundlag for projektet. Vi forventer stadig at færdiggøre Det ny SIMAC i 2022. 

 
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 


