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Tilskuddet udgør i alt 495.787,10 kr.
11-11-2020

Vurdering af ansøgningen

Det vurderes, at projektet lever op til kriterierne for støtte. I vurderingen af ansøgningen blev der særligt lagt vægt på følgende forhold:








Det vurderes, at projektet generelt indeholder velbeskrevne kerneelementer
Projektet har nogle gode og konkrete implementeringsgreb.
Projektet har konkrete beskrivelser af forankring på tværs af jobcenteret
Ansøgningen indeholder en tydelig strategi for ledelsesinddragelse på tværs af
jobcenteret
Projektet har ambitiøse og realistiske måltal for antal screenede, bevillinger af
kompenserende ordninger og udarbejdelse af kompetencekort
Projektet planlægger kompetenceudvikling på både ledelsesniveau og medarbejderniveau.
Projektet vurderes realistisk og gennemtænkt ift. forankring af kompetencekortet efter endt projektperiode.

Tilskudsperioden

Tilskuddet skal anvendes i perioden 01-09-2020 – 31-10-2022 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 nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det gælder bl.a.:





At materiale, resultater mv., der er udviklet i forbindelse med projektet, er til
fri disposition for styrelsen.
At styrelsen straks 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 styrelsen under særlige omstændigheder kan nedsætte et tilskud helt eller
delvis eller kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt.
At styrelsen har adgang til at indhente dokumentation for afholdte udgifter i op
til 5 år efter projektets afslutning.

J. Nr. 2020-589-0014

Tilsagnet gives under forudsætning af, at posten til revision udgår da tilsagnet er
under 500.000 kr.
Af vedlagte bilag til tilsagnsbrevet fremgår retningslinjer for anvendelse af tilskuddet.
Udbetaling

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af delregnskab, som skal indsendes halvårligt, samt det endelige projektregnskab.
Regnskaberne skal være påtegnet af organisationen eller projektets ledelse. Det sidste regnskab skal omfatte det samlede tilskud for hele projektperioden.
Hvilke frister skal overholdes?

Fristerne for indsendelse af ledelsespåtegnede delregnskaber og statusrapporter er
henholdsvis den 31. januar 2021, 30. juli 2021, 31. januar 2022, 30. juli 2022
Det ledelsespåtegnede regnskab for det samlede tilskud for hele projektperio-den,
skal sendes til styrelsen senest den 31. januar 2023 sammen med en slut-rapport
(tre måneder efter projektperiodens afslutning).
Bekræftelse af brevet

Tilsagnet er bindende, når Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har modtaget accept af tilsagnet via tilskudsportalen.
Ved bekræftelse af tilsagnet forpligter projektet sig til at gennemføre projektet i
overensstemmelse med den godkendte ansøgning, tilsagnsbrevet og de betingelser
som i øvrigt gælder ved modtagelse af tilskud fra puljen, herunder vedlagte bekendtgørelse og bilag.
Praktiske bemærkninger

Skabeloner for statusrapport, slutrapport, regnskab m.m. kan downloades via styrelsens hjemmeside.
Styrelsen gør opmærksom på, at alt materiale skal sendes til styrelsen via Tilskudsportalen.
Spørgsmål og/eller bemærkninger kan også ske via sagen i Tilskudsportalen.
I styrelsens brugerguide til Tilskudsportalen er det beskrevet, hvordan der sendes
spørgsmål og/eller bemærkninger til styrelsen.
Brugerguiden er tilgængelig via styrelsens hjemmeside på siden Tilskudsportalen
til puljeansøgninger.
Spørgsmål til ovenstående kan rettes Camilla Behrend på telefonnummer 72 21 74
24 eller e-mail til cbe@star.dk eller Lina Farci på telefonnummer 72 21 74 73 eller
e-mail til lif@star.dk.
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