
 

TL-fonden 
– aftalt akademi og diplomuddannelse

Sådan søger duTilskud Betingelser

 

Fonden yder tilskud til 10 kursusdage pr. 
år pr. medarbejder. Ubrugte kursusdage 
kan overføres til det efterfølgende år.

Der kan maks. udbetales 30.000 kr. pr. 
medarbejder pr. år til kursusgebyr og 
materialer.

Der kan maks. gives tilskud til 2 akade-
mimoduler eller 20 ECTS-point om året.
Der kan ikke samtidigt udbetales tilskud 
til både selvvalgt efteruddannelse og 
aftalt akademi– og diplomuddannelse.

Send ansøgning via dette link.

På uddannelsesinstitutionernes hjemme-
siden kan du se beskrivelse af kurserne 
samt længde og dato. (Du skal bruge 
disse informationer i din ansøgning).

Tilskud fra fonden:

•  Fonden yder tilskud til 100 % af den 
sædvanlige løn.

•  Fonden yder tilskud til  100 % af  
kursusgebyret og evt. transport- 
udgifter. 

•  Transportudgifter refunderes svarende 
til VEU-taksten for befordring.

Andre tilskud: VEU-omstillingsfonden. 

Andre tilskud: SVU – søg her.

VEU-omstillingsfonden søges i forbindelse 
med tilmelding til akademimodulet. 

Efter kurset: Via linket i mail modtaget 
fra EVU, skal kursus/uddannelsesbevis, 
lønseddel og anden relevant dokumen-
tation uploades, inden EVU kan udbetale 
tilskuddet. 

Når der er givet tilsagn, skal medarbejde-
ren tilmeldes kurset/uddannelsen. Det 
gøres på erhvervsakademiet. Husk, at 
tilsagnet kun er gældende i 6 måneder.

Virksomheden modtager mail fra EVU 
med en link til deres sag. Det er via dette 
link muligt at følge sagen og se, hvornår 
tilsagnet er opnået. Det er også via dette 
link, at faktura for kursusgebyr og af-
sluttende dokumentation skal uploades.  

Husk at sende bevillingsbrev modtaget 
i forbindelse med ansøgning om SVU og 
tilskud fra VEU-omstillingsfonden.

•  Virksomheden er medlem af TEKNIQ 
Arbejdsgiverne eller 

•  Virksomheden har en tiltrædelses- 
aftale med Teknisk Landsforbund. 

•  Medarbejderen er omfattet af TL-over-
enskomsten eller tiltrædelsesaftalen, 
der er tegnet med Teknisk Lands- 
forbund. 

•  Medarbejderen har opsparet ret til 
selvvalgt efteruddannelse. 

•  Medarbejderen har uddannelsesdage 
nok til at gennemføre det første modul.

•  Virksomhed og medarbejder bekræf-
ter, at de har aftalt en uddannelses-
plan eller forelægger en.

Ved akademimoduler skal der søges SVU 
og VEU-omstillingsfonden. (Hvis med- 
arbejderen er i målgruppen). Læs mere 
om tilskudsmulighederne  her.

Fonden skal så vidt muligt søges  
1 måned før uddannelsesstart.
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EVU er el- og vvs- 
branchens uddannelses-
sekretariat for 
TEKNIQ Arbejdsgiverne,  
Dansk El-Forbund og 
Blik- & Rørarbejder- 
forbundet.

HVEM ER

https://www.svu.dk/soeg-svu/
https://evu.powerappsportals.com/tl-aftalt-akademiuddannelse/
https://tekniqcrm.sharepoint.com/sites/MFO/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FMFO%2FDelte%20dokumenter%2FEl%2Dbranchens%20Kompetenceudviklingsfond%2FEL%2FTilskud%20udover%20fondene%20%2Epdf&parent=%2Fsites%2FMFO%2FDelte%20dokumenter%2FEl%2Dbranchens%20Kompetenceudviklingsfond%2FEL&p=true&wdLOR=cEA5871C9%2D1843%2D8F4D%2DA755%2DB239D4C727B5&ga=1

