Fra den 1. november 2011 er det
obligatorisk at søge VEU-godtgørelse og
befordringstilskud til medarbejdernes AMUkurser digitalt
På Efteruddannelse.dk kan du søge godtgørelse og tilskud til
medarbejdernes AMU-kurser. Fra den 1. november 2011 er det
kun digitale ansøgninger, der udløser godtgørelsen på op til
613 kroner per dag.

Forlænget frist for ansøgning om VEUgodtgørelse og digital fuldmagt
Forlænget frist for ansøgning
For at lette overgangen til digital ansøgning er
ansøgningsfristen for VEU-godtgørelse og
befordringstilskud midlertidigt forlænget fra fire til 13 uger.

Sådan bliver du klar til
Efteruddannelse.dk
For at kunne bruge Efteruddannelse.dk
skal du have en digital medarbejdersignatur.
Den får du nemmest hos den person, som
administrerer jeres virksomheds medarbejdersignaturer. Desuden skal du have de
nødvendige rettigheder til at administrere på
portalen. Du kan se processen nedenfor.
1.

Bestil din digitale medarbejdersignatur
hos den person, som administrerer din
virksomheds signaturer.

2.

Din Virk.dk-administrator skal give dig
ret til at administrere kurser og sende
ansøgninger. Det sker på Virk.dk under
Brugeradministration.

3.

Nu er du klar til at logge ind på
Efteruddannelse.dk for at vælge
kursus, tilmelde og søge om tilskud.

Den forlængede ansøgningsfrist gælder for kurser, der afsluttes
i perioden fra den 30. september 2011 til og med den 30. juni
2012. Herefter er ansøgningsfristen igen fire uger regnet fra
sidste kursusdag.
Læs mere her - www.veug.dk
Digital fuldmagt
Din virksomhed har mulighed for at give fuldmagt til fx
revisorer, virksomhedskonsulenter eller
uddannelsesinstitutioner til at forestå ansøgning om VEUgodtgørelse og befordringstilskud.
Hvis en selvejende uddannelsesinstitution får fuldmagt fra en
virksomhed til at forestå ansøgninger, skal uddannelsesinstitutionen udføre opgaven efter reglerne om indtægtsdækket
virksomhed.
Det er frivilligt for uddannelsesinstitutionerne, om de vil indgå i
sådanne fuldmagtsforhold.
Læs mere her – www.veug.dk
Der skal oprettes en digital fuldmagt på Virk.dk.
Læs mere her – www.virk.dk/rettigheder/fuldmagt

Med venlig hilsen
Ministeriet for Børn og Undervisning

Så snart du har din digitale medarbejdersignatur og internt – i din virksomhed – er
godkendt til at administrere kurser, kan du
søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud
i løbet af få minutter.

