
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-projekter som omfatter f.eks. outplacement, karriereplanlægning, kompetenceudvikling osv., kan i mange tilfælde 

finansieres helt eller delvist gennem offentlige midler.  

 

Mulighederne for støtte er mange, og det kan være en tidskrævende og vanskelig proces at finde frem til de mulige 

finansieringskilder.  

 

 

Generelt kan de offentlige finansierings-

muligheder sammenfattes i tre grupper:  

 

1. Kursuslovgivning  

Det offentlige finansierer eller delfinansie-

rer en række kurser. F.eks. er AMU et ud-

dannelsessystem under Undervisningsmi-

nisteriet hvor AMU-centre, handels- og 

tekniske skoler kan gennemføre forskellige 

kursusaktiviteter.  

 

2. Puljeordninger  

Puljeordninger afsættes på Finansloven og 

ligger under de forskellige ministerier. 

F.eks. har Arbejdsministeriet en pulje, der 

kan ansøges om i forbindelse med mas-

seopsigelser.  

 

3. EU fonde  

EU støtter en række udviklingsinitiativer i 

alle medlemslande --- også i Danmark.  

 

F. eks. er det, via indstilling fra De regiona-

le Vækstfora, Socialfondens og Regional-

fondens opgave, at støtte arbejdsmarkeds- 

og kompetencerelaterede projekter. Et pro-

jekt kan f.eks. være at forebygge ledighed. 

Et andet at udvikle nye uddannelsesforløb 

på virksomhederne.  
 

AS3 Companies kan via vores samarbejdspartner iEBC - Institute for 

Education, Business & Culture - tilbyde en gennemgang af jeres 

projekt med henblik på en vurdering af mulighederne for offentlig 

støtte. 

  

Vi kan anbefale følgende proces:  

 

1. På baggrund af det forløb der er aftalt med AS3 Companies,  

udarbejder iEBC en overordnet vurdering af støttemulighederne.  

 

Denne fase foretages uden beregning.  

 

2. Såfremt iEBC vurderer, at mulighederne for støtte er til stede, kan I 

bede iEBC om at søge konkrete midler. iEBC indgår ikke i projekter med 

et ansøgningspotentiale under 2 mio DKK. iEBC fakturerer et startgebyr 

på kr. 100.000, ekskl. Moms 

 

I skal i denne fase være parate til at levere en række oplysninger til 

iEBC.  

 

3. iEBC udarbejder herefter egentlige ansøgninger mv.  
 

De konkrete finansieringer, der kommer hjem på baggrund af iEBC’s 

arbejde, udløser et honorar til iEBC på 15 % af de hjemkomne midler. 

Beregningen er baseret på en No cure-No pay-model. 

  

Hvis det ønskes, kan iEBC herudover assistere med administration af 

projekterne, projektledelse, rapportering eller hvad der måtte være be-

hov for, efter konkret aftale. 

 

Se www.iebc.eu for flere eksempler. 

Undersøgelse af muligheden 
for offentlig finansiering 
 


