Horsensskole i
spidsen
for EFprojekt
Får 10 mill. kr. i tilskud fra EF
HORSENS -

lngeniør-højskolen i Horsens
starter 1991 med en af
de helt store udfordringer: Skolen har fra EF
Met ja til at stå i spidsen for et stort projekt,
der skal bringe
østeuropæiske universitetsfolk, studerende og erhvervsfolk på studieophold i bl.a. Horsens.
Økonomisk er projektet i
million-klassen. I første omgang far skolen to mill. kr.,
der skal dkke perioden frem
til September 1991. I Jenne periode henvender projektet sig
først og fremmest til Polen,
men i løbet af det nste års tid
skal kontakterne udvides til
at omfatte ogsa andre
østeuropæiske lande, bl.a. Tjekkoslovakiet, Ungarn, samt de
sydlige EF-lande.
Budgettet for de næste tre
ar vil vre pa ca. 12 mill. kr.,
hvoraf ca. 10 mill. kr. er direkte EF-tilskud.
Ikke kun
Ingeiørhjsko-l,mngåerhvslit
Horsens kan fa gl a de af
projektet. En halv snes lokale
virksomheder er direkte involveret og skal bl. a. have de
polske gæster i praktik. Med i
planerne er ogsa de udenlandske lreanstalter, Horsensskolen har kontakt med.
Allerede i midten af februar
kommer de første to polske
studerende til Horsens, og i
april følger 26 polske universitets- og erhvervsfolk.

Store forventninger
EF-projektet, der kaldes
TEMPUS, handler om
over-førsel af teknologi og viden fra

EF til Østeuropa. Da fristen
for at søge tilskud udløb i
efteråret, la der omkring 1350
ansøgninger fra hele Europa.
153 projekter er fundet
værdigetlsø.Afmkoer
fern fra Danmark, og her er
Horsens-projektet det
økon-mistre.
- Ca. 25 pct. af de penge, vi
far, skal bruges til at udvikle
højteknologiske kurser i Europa, og resten skal anvendes
til rejser og ophold for polakkerne, siger lektor Torben
Brøchner, som leder det Internationale arbejde pa
Ingeniør-højskolen.
- Vi tror pa, at dette projekt
er starten pa et mangeårigt
samarbejde med østlandene,
og pa Ingeniørhøjskolen venter vi os meget af de kontakter, der via projektet knyttes
til erhvervslivet. Horsens kan
pa denne made bliver et center
for overførsel af teknologi
mellem EF og Østeuropa.

Entusiasme
De lokale virksomheder,
som er med, er FH Electric
Group, Hatting Bageri, Just
R. Data, I. Kruger, Moller &
Jochumsen, Spedalsø Beton
samt de to ingeniørfirmaer
Christensen & Hofmeister og
COWlconsult. Desuden-deltager 'Advokaterne i Sundhuset
og Horsens Erhvervsråd samt
Horsens tekniske Skole,
Han-delshøjskole Syd i Kolding og
Vestjysk Teknikum i Herning.
- Vi ser store muligheder for
at udbygge og styrke de seneste års mange kontakter omkring løsning af de store
mil-jø-opgaver i Polen, siger Mogens Bentzen, souschef hos I.
Kruger, som bl.a. arbejder
med spildevand og behandling
af affald. (ch-r)

