Måske kan faglig
opkvalificering
være gratis?

Måske kan faglig opkvalificering
være gratis for din branche?
Forebyg sygefravær og fasthold dine medarbejdere
med faglig opkvalificering.
Ligger din branche inden for en af de brancher, som er nævnt på næste
side, kan dine medarbejdere måske blive opkvalificeret uden omkostninger for virksomheden. Se om din virksomhed er omfattet under
branchekoder på www.star.dk.
Med ordningen får din virksomhed mulighed for at få op til 120.000 kr.
i støtte pr. medarbejder. I sammensætter selv den rigtige pakke for jer.
Pakken skal primært bestå af deltagelse i op til 40 dages erhvervsrettet
efteruddannelse (incl. vejledning).
Uddannelsesinstitutionerne i eCampus står klar til at hjælpe
Skolerne i eCampus kan alle give vejledning og rådgivning til hvordan
et sporskifte kan sammensættes efter netop jeres behov.
Vi sørger samtidig for alt det administrative forbundet med at ansøge
om midlerne til forløbet ved Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Fakta om sporskifteordningen
•

Et forløb kan vare op til 40 arbejdsdage. Disse dage kan efter
jeres behov spredes ud over en periode på 6 mdr.

•

I får støtte til at medarbejderen får vejledning og afklaring samt
erhvervsrettet efteruddannelse. I kan også supplere med et
praktikophold i en anden virksomhed.

•

		Det betyder, at I får lønkompensation for den tid medarbejderen bruger på vejledning/afklaring, efteruddannelse og evt.
praktik. Ligesom I får støtte til deltagerbetalingen i efteruddannelsen.

Økonomi
Der er en pulje under STAR, hvor der kan ydes støtte på i alt
120.000 kr. pr. pakke.
Der kan maksimalt gives til 30 medarbejdere pr. virksomhed/
arbejdsplads (P-nummer) frem til udgangen af 2023.
Der kan søges inden for følgende brancher:
•
Anlægsarbejde
•
Daginstitutioner
•
Døgninstitutioner og hjemmepleje
•
Frisører og anden personlig pleje
•
Færdiggørelse af byggeri
•
Hotel og camping
•
Installation og reparation af maskiner og udstyr
•
Landbrug, skovbrug og fiskeri
•
Nærings- og nydelsesmidler
•
Opførelse og nedrivning af byggeri
•
Politi, beredskab og fængsler
•
Religiøse institutioner og begravelsesvæsen
•
Rengøring
•
Restauranter og barer
•
Slagterier
•
Transport af passagerer
•
Transportmidler
•
Træ og møbler
•
Vand, kloak og affald
•
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
Læs mere her: www.star.dk/puljer/puljer-med-loebende-frist/
pulje-til-sporskifte-2020/

Vil du vide mere:
Kontaktperson hos IBC:
Jørgen P. Kaadtmann, mail: jka@ibc.dk eller tlf: 2528 4272.
Kontaktperson hos EUC Syd:
Thomas Bjerner Hansen, mail: tbh@eucsyd.dk eller tlf: 5131 5544.
Kontaktperson hos EA Sydvest:
Anders Enevoldsen, mail: aen@smartacademy.dk eller tlf: 4199 1236.
Kontaktperson hos VUC Syd:
Thierry V. Tramoni, mail: tve@vucsyd.dk eller tlf: 2485 2218.
Kontaktperson hos UC SYD:
Hans-Henrik Jessen, mail: hhje@ucsyd.dk eller tlf: 7266 5217.
UdviklingsRåd Sønderjylland ved Tina Hansen Petersen,

