
 
 
 

Kategori 
 

Ansøger Projekt Tildelt beløb (DKK) 

Socialt Nævnes ikke Vognmand ramt af alvorlig sygdom - støtte til søns 
efterskoleophold. 

20.000 

Socialt Nævnes ikke Chauffør dræbt i færdselsulykke – støtte til tre efterladte 
børn. 

21.000 

Socialt Nævnes ikke Chauffør ramt af hjerneblødning sidder i kørestol i dag – 
støtte til kørestol, crosser el. lign. 

20.000 

Socialt Nævnes ikke Chauffør med kroniske smerter ryggen. 20.000 
Socialt Nævnes ikke Chauffør ramt af blodprop i hjernen - stadig sygemeldt. 20.000 
Socialt Nævnes ikke Chauffør ramt af arbejdsskade og efterfølgende kroniske 

lidelser - støtte til ophold på rekreationscenter. 
20.000 

Vidensspredning/Uddannelse ITD/Ib Karlskov Transport A/S Projekt ”Forebyggelse af ar på krop og sjæl” - 
Ulykkesforebyggelse og –håndtering - forprojekt til 
udvikling af AMU-kursus. 

150.000 

Vidensspredning/Uddannelse ITD Netværk Container Åben studietur til Holland/Belgien i 1. halvår 2011. Maks. 20.000 
Vidensspredning/Uddannelse Transportens Innovations Netværk Overblik over og markedsføring af de samlede transport- 

og logistikuddannelser i Danmark via fælles hjemmeside. 
40.000 

Vidensspredning/Uddannelse AMU Nordjylland Studietur til Barcelona 30.8-3.9.2010. 5.000 
Vidensspredning/Uddannelse Abate Megersa, Frederiksberg Studieophold i Storbritannien. 5.000 
Forskning/Innovation Aabenraa Bibliotekerne Indkøb af nye lydbøger til ordningen med udlån af CD-

lydbøger til chauffører. 
15.000 

Forskning/Innovation Erhvervenes Hus, Aabenraa Foranalyse/projektering af forløb til etablering af en 
sikker rasteplads i Padborg. 

50.000 

Forskning/Innovation Guldborgsund Kommune Støtte til udvikling af moderne erhvervsområde for 
transport og logistik på Nordfalster med særlig fokus på 
områdets udformning, udtryk, kvalitet og funktionalitet og 
på udarbejdelsen af forslag til, hvordan kunst og 
arkitektur kan indarbejdes i byggeriet, udformningen og 
organiseringen af området. 

25.000 

Image Padborg Udviklingscenter Støtte til finansiering af opførsel af ”snebro” til brug for 
fjernelse af sne og is fra lastbilers tage. 

150.000 

Image Dansk Transport og Logistik Støtte til projektet: ”Tag plads i førerhuset”, der har til 
formål at sikre godstransportens fremtidige adgang til 
kvalificeret arbejdskraft ved at få flere nydanskere i 
arbejde. 

150.000 

Image Kristian Pihl Lorentzen, Ans Støtte til bogprojektet: ”Hvor der er vilje, er der vej – 
transportpolitiske visioner for Danmark” med henblik på 

25.000 



 
 
 

at sætte fornyet fokus på transportens helt afgørende 
betydning for det danske samfund. 

Image Imagekampagnen  
Holder DK Kørende 

Støtte til landsturne for dialogskabende events om 
lastbiltransport med henblik på at skabe yderligere dialog 
om lastbiltransport blandt ”almindelige” danskere og 
forlænge effekten af Holder DK Kørende. 

150.000 

Image Imagekampagnen 
Holder DK Kørende 

Støtte til delprojekt ”Børn, transport - trafiksikkerhed”, 
som del af en større indsats for at højne indsigten blandt 
børn og unge i transporterhvervet og dets betydning for 
samfundet.  
Udvikling af kommunikationsmaterialer og dialog-
værktøjer til de 3-6 årige i børnehaverne. 

150.000 

Historisk Bjørn Kjer, Haderslev Støtte til udarbejdelse/udgivelse af engelsksproget bog 
om transport af racerbiler i 100 år. 

5.000 

Historisk K. Hansen Transport A/S, Vejen Støtte til bog om KHT’s historie siden 1896 m. paralleller 
til samfundsudviklingen i samtiden. 

40.000 

Historisk Niels Rasmussen, Vinderup Støtte til udgivelse af bog m. billeder af danske lastbiler 
fra perioden 1990-2010. 

10.000 

Historisk Dansk Møbeltransport Forening Støtte til bogudgivelse i forbindelse med DMF’s 100-års 
jubilæum, der beskriver flyttebranchens udvikling 
gennem de seneste 100 år. 

75.000 

Historisk ITD’s seniorgruppe Støtte til seniorarrangement i Hamborg med både socialt 
og fagligt sigte med henblik på at få indblik i Hamborgs 
rolle som transportmetropol i Nordeuropa. 

Maks. 40.000 

Historisk Johan Peter Vestergaard, Værløse Støtte til udgivelse af bogen ”Et blik på broer”, der skal 
vise udvalgte broers betydning for samfundet – historisk, 
kulturelt og infrastrukturmæssigt. 

20.000 

Historisk Peter Bæk, Nordjysk Lastbilnostalgi 
af 2007 

Støtte til indkøb af bærbar pc, projektor og diktafon til 
foreningen til indsamling/opbygning af historisk materiale 
og til fremvisning ved diverse arrange-menter. 

15.000 

I alt 26 ansøgninger   I alt          1.261.000 
 


