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Tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.46.42.10
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Ansøgningen om tilskud til kompetenceudvikling er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 298.896 kr.
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Vurdering af ansøgningen
Det vurderes, at ansøgningen lever op til kriterierne for støtte.

2017-138-0061

Tilskudsperioden
Tilskuddet skal anvendes i perioden november 2017 til juni 2018 og kan
kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget.

Helle H.Simonsen
AMK Øst

Betingelser for tilskuddets anvendelse
Der er knyttet en række betingelser til tilsagnet, som fremgår af vedlagte
bekendtgørelse. Det gælder bl.a.:
-

At materiale, resultater mv., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til fri disposition for STAR.
At STAR straks skal underrettes, hvis der sker ændringer i de forudsætninger, der ligger til grund for tilsagnet, og/eller hvis de vilkår,
hvorunder tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes.
At STAR under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud
helt eller delvis eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt
At STAR har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter i op til 5 år efter projektets afslutning.

Af bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af tilskuddet.
Endelig afrapportering og evaluering
Efter projektets afslutning forpligter tilskudsmodtager sig til at udfærdige
en evaluering af projektet.
Evalueringen til skal indeholde:
•

Deltagerevaluering af udbytte og tilfredshed:
-

-

På Arbejdsmarkedskontor Østs hjemmeside findes et deltagerevalueringsskema, som indeholder de elementer, der som minimum skal
besvares. Evalueringen kan gennemføres elektronisk, men skal som
minimum indeholde spørgsmålene defineret i evalueringsskemaet.
Deltagerevalueringsskemaet skal anvendes ved hvert modul i tilfælde af, at kompetenceudviklingsaktiviteten dækker over flere individuelle moduler.
Resultatet af deltagerevalueringerne opsummeres i opsamlingsskemaet, der vedlægges den endelige evalueringsrapport som bilag.
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•

Evalueringsrapport med fokus på de reelle effekter og den organisatoriske forankring af det samlede kompetenceudviklingsforløb:
-

Den udarbejdede skabelon på Arbejdsmarkedskontor Østs hjemmeside skal anvendes.
Evalueringsrapporten skal dække samtlige jobcentre/a-kasser, der
har deltaget i kompetenceudviklingsforløbet.
Tilskudsmodtager skal udarbejde én samlet evalueringsrapport,
som omfatter samtlige deltagende organisationer. Rapporten må
have et omfang på op til 3 A4-sider og indsendes til Arbejdsmarkedskontor Øst sammen med det ledelsespåtegnede regnskab senest tre måneder efter kompetenceudviklingsforløbets afslutning.

For mere information om evalueringen, se Arbejdsmarkedskontor Østs
hjemmeside.
Udbetaling
Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskab og evalueringsrapport, som skal indsendes senest tre måneder efter projektafslutning via Tilskudsportalen, dvs. senest d. 30. september 2018.
Regnskabet skal omfatte det samlede tilskud for hele projektperioden og
være påtegnet af den økonomiansvarlige for den organisation, som modtager tilskuddet.
Skabelon for regnskab og evalueringsrapport findes på Arbejdsmarkedskontor Østs hjemmeside.
Bekræftelse
Tilsagnet er bindende, når Arbejdsmarkedskontor Øst har modtaget jeres
accept af tilsagnet via Tilskudsportalen senest d. 1. november 2017.
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre driften i overensstemmelse den godkendte aktivitetsbeskrivelse, tilsagnsbrevet og de
betingelser som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bekendtgørelse og bilag.
Spørgsmål
Evt. spørgsmål til ovenstående kan rettes til Helle H. Simonsen på telefonnummer 72 22 34 62 eller e-mail til hhs@star.dk.
Med venlig hilsen
Marianne Sumborg
Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Øst
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