Oversigt over grønne kompetencefonde
Opdatering august 2016

Jordbrugets kompetencefond

Anlægsgartner kompetencefonden

Agro, gartneri, land og skov
(GLS-A og 3F)

(DAG og 3F)

Hvilke kurser?

Alle andre kurser, der er VEU eller SVU
tilskudsberettigede:

Der gives differenceret tilskud til
opkvalificering:
A-liste:











AMU (inkl. kursusgebyr)
Almen voksenuddannelse (AVU)
Forberedende voksenuddannelse (FVU)
Ordblinde undervisning for voksne
Dansk til voksne udlændige
Individuel Kompetence Vurdering (AMU)
Samtlige AMU-kurser
Enkeltfag på erhvervsuddannelser
Enkeltfag på gymnasialt og hf-niveau



Trailer-kort

AMU-kurser der indgår ”fra ufaglært til
faglært” samt forberedende
voksenundervisning.
B-liste:
alle kurser, der er VEU eller SVU
tilskudsberettigede:
 AMU (inkl. kursusgebyr)
 Almen voksenuddannelse (AVU)
 Forberedende voksenuddannelse (FVU)
 Ordblinde undervisning for voksne
 Dansk til voksne udlændige
 Individuel Kompetence Vurdering (AMU)
 Samtlige AMU-kurser
 Enkeltfag på erhvervsuddannelser
 Enkeltfag på gymnasialt og hf-niveau


Lønloft

Trailer-kort

Andre relevante ikke-tilskudsberettigede
kurser. Fondsbestyrelsen tager stilling til den
konkrete ansøgning

Andre relevante ikke-tilskudsberettigede
kurser. Fondsbestyrelsen tager stilling til den
konkrete ansøgning

170 kr.
Medarbejder modtager sin sædvanlige løn op til

Intet loft
Medarbejder modtager sædvanlig løn
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170 kr.
Antal
uddannelsesdage

Refusion til
arbejdsgiver fra
fond

Intet loft

Maks. 4 uger pr. løbende år!

75 kr. pr. kursustime


Deltagergebyr
betales fuldt v. AVU og AMU.
Ved FVU og ordblinde undervisning får
medarbejder 25 % ekstra
Skifteholdstillæg
Medarbejdere på kursus i perioder, hvor den
ville have haft weekend eller
skifteholdsarbejde, får udbetalt sine
skifteholdstillæg.

A-liste: 80 kr. pr. kursustime
+ AMU kursus deltagergebyr
B-liste: 50 kr. pr. kursustime
+ Amu-kursus deltagergebyr
Trailerkort
Fonden giver støtte til trailer-kort op til 5000 kr. + 50
kr. i løntilskud ved deltagelse i undervisning i
arbejdstiden

Refusion til øvrige kurser
Ved kurser, som ikke er omfattet af VEU
eller SVU, og som fonden på baggrund af
konkret ansøgning har godkendt, betaler
fond 170 kr. pr. kursustime.
Trailerkort
Fonden giver støtte til trailer-kort op til
5000 kr. + 75 kr. i løntilskud ved deltagelse
i undervisning i arbejdstiden
Hvem ansøger?

Virksomheden via
www.gls-a.dk

Virksomheden via
https://www.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenc
eudviklingsfondene/Kurser-med-tilskud/

