Vvs-branchens kompetenceudviklingsfond
– virksomhedsplanlagt efteruddannelse
Tilskud
Tilskud fra fonden:
•	Fonden yder tilskud på 500 kr. pr.
medarbejder pr. dag til medarbejders
deltagelse i AMU-kurser.
•	Fonden yder tilskud til kursusgebyr
med maks. 400 kr. pr. dag eller 2000
kr. pr. uge for andre kurser (både
private og offentlige). For trailerkørekort gælder dog en engangstakst
på 2.500 kr.
•	Ved medarbejderes deltagelse i akademimoduler dækkes kursusgebyr.

Sådan søger du

Betingelser

Der kan maks. søges om 1-2 akademimoduler eller 10 ECTS-point om året.

•	Virksomheden er medlem af TEKNIQ
Arbejdsgiverne eller

Der er ingen begrænsninger på kursusdage på AMU-kurser.

•	Virksomheden har en tiltrædelsesaftale med Blik- og Rørarbejderforbundet.
•	Medarbejderen er omfattet af
VVS-overenskomsten.

Send ansøgning via dette link.
På uddannelsesinstitutionernes hjemmesiden kan du se beskrivelse af kurserne
samt længde og dato. (Du skal bruge
disse informationer i din ansøgning).

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

Andre tilskud: VEU-omstillingsfonden.

Andre tilskud: SVU – søg her.

Andre tilskud VEU-godtgørelse.

VEU-omstillingsfonden søges i forbindelse med tilmelding til akademimodulet.

Du søger VEU-godtgørelse i forbindelse
med tilmelding til AMU-kurset.

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 afsluttende dokumentation skal uploades.

Når der er givet tilsagn, skal medarbejderen tilmeldes kurset/uddannelsen. Det
gøres enten på AMUkurs.dk, et erhvervsakademi eller en privat udbyder. Husk, at
tilsagnet kun er gældende i 6 måneder.

Det er muligt at søge tilskud til kursusgebyr, materialer og løn, hvis der er tale
om digital efteruddannelse – undtaget er
online-kurser, hvor det ikke er muligt at
søge om løntilskud. Læs mere her.

For medarbejdere, der er medlem af
Blik- og Rørarbejderforbundet, udbetales
tilskuddet fra fonden automatisk ved
deltagelse på AMU-kurser.

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

Efter kurset: Via link i mail modtaget fra
EVU, skal kursus/uddannelsesbevis,
lønseddel og anden relevant dokumentation uploades, inden EVU kan udbetale
tilskuddet.
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Ved AMU-kurser skal der søges VEU-godtgørelse og SVU. (Hvis medarbejderen er i
målgruppen). Læs mere om tilskudsmulighederne her.

Ved AMU-kurser og private kurser skal
fonden så vidt muligt søges inden
kursus/uddannelsesstart.

HVEM

ER

EVU er el- og vvsbranchens uddannelsessekretariat for
TEKNIQ Arbejdsgiverne,
Dansk El-Forbund og
Blik- & Rørarbejderforbundet.

