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NY MULIGHED FOR TILSKUD TIL EN HD-UDDANNELSE
I en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel efteruddannelse, er der
udmøntet en omstillingsfond på 65 millioner kr. årligt. Det betyder, at man
nu kan ansøge om tilskud til efteruddannelsesområde, og derigennem en
HD-uddannelse.
Omstillingsfonden er målrettet faglærte og ufaglærte i beskæftigelse, inden
for både den private og offentlige sektor, og giver mulighed for få et
tilskud til videreuddannelse og kvalifikationsløft på maksimalt 10.000 kr.
pr. person årligt.
Tilskuddet indbefatter HD-uddannelserne
Det betyder, at man nu kan søge tilskud til bl.a. diplomuddannelser, hvilket
vil sige en HD2 til en nedsat pris. Dette gælder for både samlet forløb og
kurser på HD2, men ikke på HD1.
For at komme i betragtning til tilskuddet, skal man opfylde nogle helt
konkrete betingelser, og man kan ansøge så længe der er penge i puljen.
Først-til-mølle
Omstillingsfonden startede første gang op i august 2018 og dækker
perioden året ud, hvorpå et nyt år og en ny pulje penge stilles til rådighed.
Tilskuddet tildeles i hver ansøgningsperiode efter først-til-mølleprincippet, og skal anvendes i pågældende studieår. Man kan ikke reservere
pengene til senere brug.
Krav til ansøgningen
Ønsker man at komme i betragtning dette tilskud til en HD-uddannelse,
skal man opfylde kravene og ansøge via vores hjemmeside cbs.dk/hd
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Som en led i trepartsaftalen skal man som ansøger leve op til følgende
krav:
•

Er faglærte eller ufaglærte. Dvs. personer der har en
erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller tilsvarende
(inkl. HD1) som højeste fuldførte uddannelse.
o

•
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Er i beskæftigelse og ansat ved kursusstart, dvs.:
o
o
o
o

•

Ansøgere, der har gennemført en dansk videregående uddannelse, dvs.
en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse,
professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2.
del), bacheloruddannelse eller anden dansk uddannelse på tilsvarende
eller højere niveau, kan således ikke modtage tilskud fra
omstillingsfonden. HD 1. del er ikke en videregående uddannelse
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Skal være ansat som medarbejder på hel- eller deltid i Danmark.(aftalen
omfatter ikke Færøerne og Island).
Selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan ikke
modtage tilskud.
Arbejdsgivere kan ikke modtage tilskud.
Fuldtidsstuderende på videregående uddannelser kan ikke modtage
tilskud.

Er tilmeldt og optaget på et modul på en akademi- eller
diplomuddannelse udbudt efter reglerne fastsat i Bekendtgørelse
om akademiuddannelser, Bekendtgørelse om diplomuddannelser
og, for så vidt angår HD 2. del, Bekendtgørelse om den
erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).
o

Kursister på HD 1. del er ikke omfattet af omstillingsfonden, da
uddannelsen ikke er en akademi- eller diplomuddannelse men ”et
erhvervsøkonomisk grundforløb”, der kvalificerer til optagelse på den
”erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 2. del”, jf. Bekendtgørelse
om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen).

•

Kursisten må endnu ikke have opbrugt det årlige maksimumsbeløb
på 10.000 kr. i tilskud fra omstillingsfonden.

•

Vedkommende kursist skal underskrive en tro- og love-erklæring,
der bekræfter rigtigheden af oplysninger om uddannelsesbaggrund,
beskæftigelsessituation og tidligere tilskud fra omstillingsfonden
samme år.

Venlig hilsen
HD-uddannelserne på CBS
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