Ansøgning om tilskud til virksomheder der
indgår uddannelsesaftale med voksne
Se blanketvejledning

(i henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)
Tøm alle felter

AF 66 A

Udfyld på skærmen og spring til næste felt med tab-tasten

Ansøgningen skal indgives til staten i jobcentret senest 1 måned efter uddannelsesaftalen er påbegyndt!

Udfyldes af virksomheden (se vedlagte vejledning)
Virksomhedens navn: ___________________________________

Virksomheden er en:

□ privat □ offentlig virksomhed.

Adresse:______________________________________________

CVR-nr: ________________________________________

Post-nr: _________ By: _________________________________

P-nr. (Praktikstedets):______________________________

Tlf-nr.: ______________________________________________

Girokontonr: ________________________ eller

E-mail: ______________________________________________

Bank: Reg-nr: _______ kontonr: _____________________

Praktikstedets adresse:___________________________________

Kontaktperson: ___________________________________

Post-nr: _________ By: _________________________________
Tlf-nr.: ______________________________________________
E-mail: ______________________________________________

Uddannelsesaftalen indgås med
Navn....: ___________________________________________

Cpr-nr: _________________________________________

Adresse:____________________________________________

Uddannelsesbetegnelse: ____________________________

Post-nr: _________ By: _______________________________

Andre oplysninger
Lønnens størrelse under praktikopholdet: ____________________kr. pr. _____________________(Tidstermin)
Er personen ledig ved uddannelsesaftalens påbegyndelse?

Ja □ Nej □

□

Lønnen svarer mindst til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er berettiget til inden for det pågældende område (”mindstelønnen”)

□

Lønnen svarer til, hvad der er gældende inden for beslægtede overenskomstområder

Angiv beslægtet overenskomstområde: __________________________________________________________________
Uddannelsesaftalen påbegyndes fra (dato): ________________ til (dato): _________________
Har eller vil virksomheden til samme praktikophold modtage(t) offentlig støtte efter andre regler?

Ja □ Nej □

(Hvis ja, angiv hvilken anden støtte: ___________________________________________________________________________________ )
Er der udbetalt støtte til virksomheden efter EU’s ”de minimis” regel inden for de sidste 3 år?

Ja □ Nej □

(Hvis ja, angiv beløb: ca. ________________________ kr.)

Bemærk at blanketten består af 2 sider!
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Virksomhedens evt. supplerende bemærkninger

Kopi af godkendt uddannelsesaftale vedlægges:

□

Kopi af godkendt uddannelsesaftale eftersendes:

□

(Marker én af valgmulighederne)

Virksomhedens underskrift
Virksomheden bekræfter med sin underskrift på tro og love, at ovenstående oplysninger er rigtige
_________________Dato:_____________

_____________________________________________________
Virksomhedens stempel og underskrift

Udfyldes af staten i jobcenteret
Ansøgning modtaget (dato): ______________________________

Er uddannelsen på beskæftigelsesregionens oversigt over
uddannelse, der er berettiget til tilskud?

Ja

Nej

Kan virksomheden modtage støtte i henhold til ”de minimis” reglen?

Ja

Nej

Foreligger der uddannelsesaftale?

Ja

Nej (Hvis ja - angiv tilskudsperiode)

Tilskudsperiode fra _______________________ til ________________________ , i alt 2 ½ år

”Voksenlærlingen” er

ledig eller

Tilskud på kr. 35,- / time bevilges.

beskæftiget ved uddannelsesaftalens påbegyndelse (betydning for kontering af tilskud)
Ja

___________
Dato

Bemærk at blanketten består af 2 sider!

Nej (Hvis nej - angiv begrundelse)

____________________________________________________
Stempel og underskrift
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Vejledning
Tilbage til blanketten

Vejledning til ansøgning om tilskud til
uddannelsesaftaler med voksne
(voksenlærlinge)
AF 66 A

Hvilke uddannelser kan der ydes støtte til?
Arbejdsmarkedsstyrelsen fastsætter retningslinier for vurdering
af fagområder eller stillingsbetegnelser, hvor der er eller
forventes mangel på arbejdskraft, og hvor der er gode
beskæftigelsesmuligheder.
Regionsdirektøren udarbejder en liste over de fagområder eller
stillingsbetegnelser, hvor der er eller forventes mangel på
arbejdskraft, og hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder. På
dette grundlag og under hensyn til tilgang af elever i
skolepraktik i beskæftigelsesregionen fastsættes hvilke
uddannelser, arbejdsgivere kan få tilskud til.
Beskæftigelsesregionen offentliggør hvert år senest den 31.
december en oversigt over de uddannelser, der i det følgende år
berettiger til tilskud.

Hvilke personer kan der indgås
uddannelsesaftale med?
Tilskudsordningen omfatter uddannelsesaftaler med ledige eller
beskæftigede personer, der ved aftalens indgåelse er mindst 25
år.

Løntilskud og støtteperiodens længde
Tilskuddet udgør 35,- kr. pr. time under praktikopholdet på
virksomheden.
Tilskuddet gives i de første 2 ½ år af uddannelsesaftaleperioden

Løn
Virksomheden skal under praktikophold på virksomheden
udbetale en ved kollektiv overenskomst fastsat løn, der mindst
svarer til den laveste løn, en ikke-faglært lønmodtager er
berettiget til inden for det pågældende område
(mindstelønnen).

Statsstøtte til virksomheder er efter EU-reglerne forbudt. Dog
er det efter EU’s ”de minimis”-regel tilladt at yde et samlet
tilskud på 200.000 Euro (ca. 1.500.000 kr.) til samme virksomhed over en periode på 3 år til støtteordninger, hvor der ikke
foreligger særlig godkendelse fra EU.
Af kontrolmæssige grunde anmoder staten i jobcenteret derfor
virksomheden om at oplyse om hidtil modtaget støtte efter ”de
minimis”-reglen.
Hvis en virksomhed modtager støtte i henhold til ”de minimis”reglen skal virksomheden altid orienteres af den offentlige
myndighed, der yder støtten. Har virksomheden ikke tidligere
modtaget en sådan orientering ved modtagelse af støtte fra det
offentlige, kan virksomheden gå ud fra, at der ikke er modtaget
støtte fra ”de minimis”-reglen tidligere.
Visse sektorer er undtaget fra ”de minimis”-reglen, hvilket
betyder, at disse sektorer ikke kan modtage støtte i henhold til
denne regel. Staten i jobcenteret kan give yderligere oplysning
herom.

Udbetaling
Tilskud bevilges af staten i jobcenteret efter ansøgning fra
virksomheden. staten i jobcenteret udbetaler tilskuddet
månedsvis bagud på grundlag af virksomhedens anmodning om
udbetaling af tilskuddet. Hertil forefindes en særlig blanket.
Anmodningen skal være staten i jobcenteret i hænde senest
den 15. i den efterfølgende måned. Hvis anmodningen er
modtaget senest den 15. i en måned, udbetales tilskuddet inden
den 15. i den følgende måned.

Skemaet skal være korrekt udfyldt

På ikke-overenskomstdækkede områder skal lønnen mindst
svare til, hvad der er gældende inden for beslægtede
overenskomstområder.

Det er vigtigt, at alle oplysninger på skemaet er korrekte.
Urigtige oplysninger og erklæringer om forhold, som er af
betydning for at kunne modtage tilskud i forbindelse med
indgåelse af uddannelsesaftaler, kan føre til, at tilskud ikke kan
bevilges, eller at der rejses krav om tilbagebetaling af allerede
udbetalt tilskud. Det samme gør sig gældende, hvis virksomheden har fortiet oplysninger.

Der kan ikke udbetales tilskud for overarbejde.

Hvor får jeg flere oplysninger?

Ansøgning
Ansøgningen skal indgives til staten i jobcenteret senest 1
måned efter at uddannelsesaftalen er påbegyndt.
Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, vil afgørelsen
om ydelse af tilskud blive truffet på baggrund af om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor uddannelsesaftalen blev
indgået. Tilskud vil kunne ydes for den resterende
tilskudsperiode.

Erklæring om ”de minimis støtte”
Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med
voksne, ydes inden for rammerne af EU’s ”de minimis”støtteordning.

Man kan altid ringe til staten i jobcenteret for at høre
nærmere, hvis der er noget, man er i tvivl om.
Adresse m.m. på det lokale jobcenter kan findes på
internettet under www.jobnet.dk.
På internettet under adressen www.retsinfo.dk kan du
finde gældende love og bekendtgørelser. Her kan du
søge efter ”lov om en aktiv beskæftigelsesindsats” samt
bekendtgørelse nr. 601 af 13. juni 2007 - ”Bekendtgørelse om tilskud til virksomheder, der indgår
uddannelses-aftale med voksne”.
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