
Om Compress-Projektet  
Små og mellemstore virksomheder i særlig risiko 
for at blive negativt berørt af Brexit, understøttes 
gennem projekt Compress. Virksomhederne under-
støttes i at planlægge og gennemføre den nødven-
dige omstilling, der skal sikre deres virksomheds 
konsolidering og adgang til nye markeder. 

I projektet får din virksomhed en individuel plan for 
opkvalificering af medarbejdere inden for forbere-
dende voksenundervisning (FVU), ordblindeunder-
visning (OBU), arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 
og akademiuddannelser (AU). 

Virksomheder, der deltager i Compress, har mu-
lighed for løntabsgodtgørelse i form af voksen- og 
efteruddannelsesgodtgørelse (VEU) og statens vok-
senuddannelsesstøtte (SVU) samt finansiering via 
arbejdsmarkedets kompetencefonde.  

Compress giver også mulighed for tilførsel af viden 
og kompetencer gennem tilknytning af ledige med 
mellemlang eller lang videregående uddannelse 
der kan gennemføre konkrete udviklingsopgaver i 
din virksomhed. 

Virksomhedens behov  
Som deltagende virksomhed i Compress får man 
vurderet sit behov for kompetenceudvikling af 
ledelse og medarbejdere. Det kan være inden for 
områder som:  

• Sprog og kulturforståelse samt skriftlighed.

• Optimering af salg og internationale handels-
aftaler, forhandlingsteknik, konkurrentanalyse/
markedsanalyse, før- og efter kalkulering af nyt
marked.

• Innovation og markedsstrategi, HR/administrati-
on, styrkelse af ledelse og medarbejderes kompe-
tencer i et nyt marked.

• Transport og rute-planlægning, automatisering,
robotter og cobots, brug af GPS-styringssystemer,
3D print og droner.

• Digitalisering, bæredygtighed, ressourceeffekti-
vitet.

• Kvalitetssikring, brug af audits samt IT-sikkerhed
og systematisk, løbende risikovurdering.

Projektets partnere vil undersøge virksomhedens 
behov og tilrettelægge eksempelvis kompetence-
udvikling af ledelse og medarbejdere som individu-
elle forløb, der kan afholdes som sidemandsoplæ-
ring i virksomheden. Det kan også foregå som ren 
e-læring eller blandingsforløb med online og fysisk
undervisning.

Vilkår  
Virksomheder, der kan deltage i Compress, skal 
være defineret som smv. Det vil sige, at virksom-
heden har: 

• Færre end 250 ansatte

• Under 50 mio Euro i årlig omsætning

• Eller 43 mio Euro i årlig balance.

Compress er underlagt statsstøttereglerne og an-
vender de minimis-støtte, hvilket betyder, at virk-
somheder i en periode på tre regnskabsår ikke må 
modtage støtte på mere end op til 200.000 euro.



Virksomhederne forpligter sig til, at hver medar-
bejder udfylder individuelle timesedler for på den 
måde at dokumentere relevant arbejdstid. Dette 
betyder, at der ikke er yderligere afregning for del-
tagelse i Compress. 

Virksomhedens aktiviteter kan være planlagt spe-
cifikt fra start eller kan udvikles trinvist.  

Sådan kommer I i gang  
Første step er et uforpligtende møde mellem virk-
somheden og en virksomhedskonsulent fra Com-
press.  

Det indledende møde afgør om virksomheden kan 
indstilles til deltagelse i Compress.

Compress’ godkendelsesproces

Vil du booke en samtale med en uddannelseskonsulent eller har du 
spørgsmål til AMU-Fyn? - Kontakt 
Klaus Hansen, tlf. 22 10 41 16, kh@amu-fyn.dk




