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Uddelinger fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond i 2019 
 

 

Fonden har til formål at virke for samfundsgavnlige formål i Grønland særligt 

med henblik på fremme af Grønlands erhvervsliv. 

 

I alt kr. 1.455.881 blev uddelt i 2019 fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond. 

12 ansøgninger blev imødekommet og der blev uddelt i alt over kr. 1,4 mio. 

i støtte til forskellige erhvervsrelaterede formål, der skal medvirke til at sæt-

te fokus på innovation, iværksættere, forskning og andre med erhvervsrettet 

interesse i Grønland. 

 

Blandt de projekter, der har fået støtte er: 

 

CSR Greenland og 

Transparency International Greenland 

til støtte af deres aktiviteter og drift. 

 

Ivalo og Minik Fonden i form af et flerårigt samarbejde til understøttelse af 

behovet for uddannelse og efteruddannelse på internationalt niveau. 

 

Erhvervs PhD stipendie  

Udbetaling af det tredje og sidste del til undersøgelse og kortlægning af lod-

debestanden i Grønland. 

 

KTI Bygge- og Anlæg til fremme af håndværksuddannelsen i Grønland i for-

bindelse med deltagelse i Erhvervsskolemessen ’DM i Skills 2020’ i Bella 

Centret. 

 

Mannvit til afholdelse af et ’acceleret undervisningsforløb for iværksættere’ i 

Nuuk i maj-juni 2019.  
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Niuernermik Ilinniarfik’s NI1 Innovationshold til deltagelse i Rigsfællesska-

bets konkurrence om mesterskab i Entreprenørskab og studietur. 

 

ASIAQ – Grønlands Forundersøgelser 

til gennemførelse af et feltstudie i Nuuk Fjord for at kortlægge og kvantifice-

re mængden af sand- grus og gletsjermel med henblik på muligheden for 

kommerciel og bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer.  

 

Trap Grønland/Danmark 

tilskud til udgivelse af Trap Grønland i en 6. version – en beskrivelse af det 

moderne Grønland i bogform og digitalt. 

 

Erhvervskonferencen Future Greenland 

Konferencen afholdes hvert andet år i Nuuk og skal blandt andet medvirke til 

at sætte fokus på Grønlands erhverv og den måde Grønland promoveres på. 

 

Kommandør G. de Lichtenbergs fond modtager årligt et fast støttebeløb der 

direkte går til grønlandske elevers deltagelse i togter med skoleskibet Georg 

Stage. 

 

Mineraljagten Ujarassiorit gennemføres af Råstofdirektoratet og fonden har 

gennem snart mange år støttet projektet med tilskud til konkurrencens 1. og 

2. præmie. 

 

Herudover uddeler Erhvervsfonden årligt sin Iværksætterpris til en person 

eller virksomhed, som i løbet af sit virke har vist særlig handlekraft, enga-

gement og bemærkelsesværdigt initiativ. 

Prisen blev i 2019 tildelt Anette og Bo Lings i Sisimiut 

 


