
 
 

FDE Fondens primære formål er at yde økonomisk støtte, igangsætte og deltage i projekter, aktiviteter og initiativer, der har 
relation til og/eller er til gavn for transport- og logistikbranchen. Fonden kan herudover også anvende sine midler til uddeling 
til rent sociale formål relateret til transport- og logistikbranchen. Fonden har to årlige ansøgningsrunder – i marts og i 
september. Derudover kårer fonden hvert år ”Årets talent” i logistik- og transportbranchen. 
 
FDE Fonden blev etableret 1. november 2009 og er stiftet af ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. Læs 
mere på fondens hjemmeside www.fdefonden.dk. 
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FDE Fonden sendte autoteknologer på studietur til USA 
 

Inspiration fra udlandet giver frisk viden og vækst i Danmark. Derfor støttede FDE Fonden en 

studietur til USA for et hold studerende fra autoteknolog-uddannelsen. 

 

Frisk viden til praktiktiden og skarpe indspark til danske virksomheder: Det var resultatet, da FDE 

Fonden valgte at give 30.000 kroner, så et hold på 20 autoteknolog-studerende fra 

Erhvervsakademiet Dania i Viborg kom på studietur til USA.  

 

Studieturen fandt sted i november 2013. Hovedformålet var at besøge køretøjsmessen SEMA med 

den nyeste teknologi. De studerende kiggede bl.a. på cyklustider og optimering, alu fælgbeskyttere 

og højtryksrensere til at fjerne rust og maling.  

 

Den viden kombineret med inspiration fra foredrag tog de studerende med sig ud i praktikken i 

januar 2014. 

 

- Et af målene med fondens arbejde er at højne niveauet i branchen og hjælpe unge talenter på vej. 

Inspiration fra udlandet betyder gode idéer til den danske godstransport- og logistikbranche. Vi er 

sikre på at viden fra studieturen har givet et løft i de virksomheder hvor de studerende nu er i 

praktik, siger FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen.  
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