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Ansøgningen om tilskud er imødekommet. Tilskuddet udgør i alt 80.000
kr.

CVR 55568510

Vurdering af ansøgningen
Det vurderes, at opkvalificeringsaktiviteterne i projektet og målgruppen
herfor lever op til kriterierne for støtte.

2017-333-0027

Tilskudsperioden
Tilskuddet skal anvendes i perioden december 2017 til og med juni 2018
og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget.
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 vedlagte bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af
tilskuddet.
Udbetaling
Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af det endelige projektregnskab.
Regnskabet skal være påtegnet af organisationen eller projektets ledelse.
Forud for udbetaling skal projektet indsende følgende:
•
•

Ledelsespåtegnet regnskab for de afholdte udgifter
Slutrapport.

Hvilke frister skal overholdes?
• Det ledelsespåtegnede regnskab for det samlede tilskud skal indsendes senest den 30. september 2018 sammen med slutrapporten.
De skabeloner der skal anvendes for slutrapport samt regnskab findes på
star.dk under puljer.

17-11-2017
Ann Kosecki
AMK Øst

Regnskab og afrapportering skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen.
Bekræftelse af brevet
Tilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har
modtaget accept af tilsagnet via tilskudsportalen.
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter I jer til at gennemføre projektet i
overensstemmelse med 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 Ann Kosecki på telefonnummer
72 22 34 51 eller e-mail til ako@star.dk.
Med venlig hilsen
Marianne Sumborg
Arbejdsmarkedsdirektør, Arbejdsmarkedskontor Øst
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