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Afrapportering af projekt som AUB har givet tilskud til
Ved flere ansøgere, er det hovedansøger, der har ansvaret for at afrapportere
AUB projekt-nr.:

Slutdato for projekt:

Projektets titel:
Udvalgets navn:
Adresse:
Kontaktperson:

Tlf.:

E-mail:

Brug af tilskuddet
Er tilskuddet udelukkende brugt i overensstemmelse med de aktiviteter, som AUB kan give tilskud til
iht. AUB-lovens § 12 b, stk. 1.
Ja
Nej
Hvis nej:
Beløb brugt til aktiviteter indenfor tilskuddets rammer:

kr.

Beløb brugt til aktiviteter, der falder udenfor tilskuddets rammer:

kr.

Aktiviteter, der falder udenfor tilskuddets rammer:

Modtaget tilskud:

Anvendt tilskud inden for rammen:
kr.

Evt. overskydende beløb
retur til AUB:

kr.

kr.

Før projektets start
Antal ledige praktikpladser før projektets start:
Antal elever, der forgæves har søgt en praktikplads før projektets start:

3 800 011 0621

Husk at tjekke, om oplysningerne stemmer overens med det, I har oplyst i ansøgningen.

Efter projektets afslutning
Antal ledige praktikpladser efter projektets afslutning:
Antal elever, der ved projektets afslutning forgæves har søgt en praktikplads:
Antal uddannelsesaftaler indgået som følge af projektet:
Andre resultater som følge af projektet:

Projektets forløb
Beskrivelse af projektets forløb:

Underskrift for udvalget (hovedansøger)
Navn

Dato

Underskrift

Godkendelse af afrapportering
En revisor skal godkende rapporten ved at afgive en selvstændig revisorerklæring.
Følgende skal fremgå af revisorerklæringen:
•
•
•

Modtaget tilskud
Anvendt tilskud i overensstemmelse med AUB-lovens § 12 b, stk. 1
Overskydende beløb, der skal tilbagebetales til AUB

Revisorerklæringen skal vedlægges denne blanket.
Evt. supplerende bemærkninger:

Dato, stempel og underskrift:

Vejledning
AUB yder tilskud til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg. Tilskuddet må kun anvendes til:
• Vejledning om uddannelsesmuligheder,
• Vejledning om beskæftigelsesmuligheder,
• Hjælp til aftaleindgåelse mv. for elever og praktikvirksomheder.
Bemærk: de elevrettede aktiviteter skal foregå umiddelbart inden eleverne skal have en praktikplads. Det
betyder, at aktiviteterne skal foregå i overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløb. Denne periode kan
udstrækkes til slutningen af grundforløb 2.
For uddannelser, der er dimensioneret med praktikpladskrav (0-kvote), gælder der dog, at aktiviteterne skal
foregå umiddelbart inden påbegyndelse af grundforløbets 2. del, da eleverne skal have en
uddannelsesaftale ved start på grundforløb 2.
Aktiviteterne skal ligge inden for et eller flere af følgende indsatsområder:
1. Uddannelsesområder med gode beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse og med mangel på
praktikpladser eller på elever.
2. Virksomheder, der ikke er godkendt som praktiksted eller har færre elever, end virksomheden
godkendt til.
3. Forøgelse af elevers faglige og geografiske mobilitet.
4. Elevgrupper, som har særlig svært ved at skaffe sig en praktikplads.
Læs mere om, hvilke udgifter, I kan få tilskud til på virk.dk/aub
Har I spørgsmål til rammerne for tilskuddet, er I velkomne til at ringe til os på telefon 70 11 30 70.
Afrapportering: senest to måneder efter projektet er afsluttet, skal AUB have en afrapportering med
revisorpåtegning. Ved flere ansøgere, er det hovedansøger, der er ansvarlig for afrapporteringen.
Hvis tilskuddet ikke er anvendt fuldt ud, skal det overskydende beløb betales tilbage til AUB i forbindelse
med afrapporteringen.
Hvis en del af tilskuddet er brugt på aktiviteter, der falder uden for bevillingen og uden for bekendtgørelsen
om udbetaling af tilskud fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til faglige udvalg og lokale
uddannelsesudvalg, skal den del af tilskuddet tilbagebetales.
De lokale uddannelsesudvalg kan vælge at sende en kopi af afrapporteringen eller anden form for
orientering om resultatet af det gennemførte projekt til det faglige udvalg, der har påtegnet og anbefalet
projektet.
For yderligere information om tilskud, lovgrundlag mv., se virk.dk/aub

