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1 Indledning
I forbindelse med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets
parter i foråret 2016 blev der indgået aftale om integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU er en 3-årig
forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge eller
familiesammenførte til flygtninge mellem 18-40 år, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål
med kravene på det danske arbejdsmarked.
Integrationsgrunduddannelsen tager to år, hvoraf 20 uger skal være skoleundervisning med
uddannelsesgodtgørelse. Den resterende tid indgår udlændingen som lønnet praktikant i virksomheden.
Ordningen bygger på de eksisterende overenskomster og satserne for den 2-årige erhvervsuddannelse.
Skoleundervisningen vil blive tilrettelagt individuelt i forhold til den enkelte elev. Det betyder samtidigt, at
AMU-kurserne vil blive udbudt med mulighed for deltagelse af elever, der i nogle tilfælde kommer langvejs
fra, og derfor vil være forbundet med udgifter til kost og logi.
Med nærværende ansøgningspulje har ministeriet besluttet at yde refusion af udgifter til kost og logi på de
AMU-kurser, som afholdes langt fra praktikstedet.

2 Projektets målgruppe og ansøgerkreds
Projektets målgruppe er IGU-deltagere, som i forbindelse med gennemførelsen af skoleundervisning har
haft behov for kost og logi. Ansøgere til puljen vil primært være AMU-udbydere/uddannelsesinstitutioner,
men også virksomheder og kommuner, som har haft udlæg til kost og logi for IGU-deltagere kan søge om af
få deres udgifter refunderet.

3 Projektperiode
IGU er organiseret som en 3-årig forsøgsordning, der løber frem til 30. juni 2021. Det vil i hele perioden
løbende være muligt at indsende ansøgning om refusion.

4 Tilskudsberettigede udgifter
Tilskudsberettigede udgifter er alene kost og logi. Der kan maksimalt afholdes udgifter på 500 kr. pr døgn.
Det er indkvarteringen, som er afgørende for, om man kan få tilskud til kost og logi. Dvs. at man skal være
indkvarteret uden for sin bolig, men man behøver ikke nødvendigvis betale for indkvarteringen, for at den
udløser tilskud til kost (og logi). Hvis IGU-deltageren således overnatter gratis hos bekendt i nærheden af
AMU-udbyderen, kan der stadig refunderes udgifter til kost på op til 500 kr. pr. døgn. Styrelsen gør
endvidere opmærksom på, at der kun kan refunderes udgifter, såfremt deltageren har mere end 120 km i
transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur.

5 Praktiske oplysninger
Du skal hente ansøgningsskema på ministeriets hjemmeside uim.dk/puljer/ og udfylde det elektronisk og
vedhæfte den i en mail til pulje@siri.dk. Mærk emnefelt i mail ”Kost og Logi, 14.11.02.20”. Ansøgningen
forventes sagsbehandlet i løbet af 14 dage. Spørgsmål kan stilles til pulje@siri.dk eller til puljetelefonen
72142207. Telefonen er åben dagligt kl. 9-15.
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