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Uddelinger fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond i 2020 
 

 

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

med henblik på fremme af Grønlands erhvervsliv. 

 

I alt kr. 1.412.500 blev uddelt i 2020 fra GrønlandsBANKENs Erhvervsfond. 

12 ansøgninger blev imødekommet og i alt blev der uddelt 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. 

   

Smykkebrandet ’PanikPanik’ v/Nicolai Appel og Nadja Arnaaraq Kreutzmann 

Tilskud til etablering af et smykkeværksted i Grønland til uddannelse af guld- 

og sølvsmede samt smykkeproduktion foretaget af personer bosiddende i 

Grønland med produktion af grønlandske materialer. 

   
Arctic DTU der i samarbejde med ASIAQ og Arktisk Kommando har taget ini-

tiativ til at arrangere en ’Mapping the Arctic’ konference med tanke på drøf-

telse af det stigende behov for kortlægning og monitorering i Arktis. 

Konferencen forventes afholdt i Nuuk i 2021. 
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Nuuk Internationale Friskole - tilskud til elever fra 9. klasse, der deltog i den 

internationale BETT-teknologikonference i London, hvor de var udvalgt til at 

præsentere deres Foodwaste-App – en mulighed for at bekæmpe madspild 

blandt private borgere ved hjælp af moderne teknologi.  

 

Kommune Kujalleq og Aarhus Universitet – til gennemførelse af et feltstudie 

i Sydgrønland med henblik på mineralefterforskning og kompetenceopbyg-

ning for studerende og andre kursister.   

 

Lana Hansen – en ’klimaworkshop i børnehøjde’ i Tasiilaq. Arrangementet er 

afholdt i samarbejde med Inuusuttut kulturikkut illuat Tasiilaq. 

  

Arbejdsgruppen bag etablering af Greenland Dog Adventure – til det indle-

dende visualiserings-arbejde mod etablering af et visitor center i Sisimiut. 

Konceptet indeholder blandt andet planer om en kennel med aktiviteter med 

grønlandske slædehunde året rundt – specielt med henblik på en langsigtet 

og bæredygtig bevarelse af slædehundekulturen i Grønland. 

 

Speedrecruiters.gl v/Jan Mørch Pedersen og Allan P. Olsen - til udvikling og 

idriftsættelse af en rekrutteringsplatform ’Boomerang’, der skal samle og 

synliggøre rekrutteringspotentiale for både virksomheder og studeren-

de/ansøgere. 

 

Arctic DTU/DTU Byg, Jonas Møller Pedersen – indsamling og systematisering 

af viden om fjeld- og sprængstensegenskaber i Grønland til gavn for den 

grønlandske bygge- og anlægsbranche. 

 

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. 
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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 Departementet for Mineralske Rå-

stoffer 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 2020 delt mellem Anders Lykke Laursen, Nuuk Water Taxi og 

Jesper Øraker, Greenland Escape, Nuuk. 
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