RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV MIDLER TIL BEDRIFTER FRA
VIRKEs OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFOND LO/YS

1. Alle bedriftene som betaler inn til VIRKE/LO-fondet eller VIRKE/YS-fondet er søknadsberettigede.
Retningslinjene er felles for de to fondene, men bedriftene kan bare søke om tilskudd fra det
fondet de har betalt inn til.

2. Kjeder kan søke om midler til tiltak sentralt, men kan også søke om midler på vegne av
søknadsberettigede enheter i kjeden.
Tiltaket kan være fellestiltak mellom flere bedrifter innen en bransje eller verdikjede.
Tiltaket skal bidra til å understøtte partssamarbeidet.
Støtte gis ikke som stipend til enkeltpersoner.
Følgende kan støttes som kostnadsrefusjon til virksomheten:
- Lederutviklingsprogram for en gruppe
- Lederutviklingsprogram kan støttes selv om det bare er én fra virksomheten som deltar.

3. Opplysnings- og utdanningstiltakene skal fremme godt samarbeid og bl.a. ta sikte på skolering og
oppdatering av bedriftsledere, og/eller ansatte og tillitsvalgte med særlig vekt på produktivitet,
miljø og økonomi som bidrar til økt verdiskaping.
I dette inngår forberedelse, tilrettelegging og utvikling av opplæringstiltak.

4. Søknaden skal angi hvilket formål midlene skal nyttes til, målgruppe og en tidsramme for
gjennomføring av tiltaket. Tiltak det er bevilget midler til må være fullført innen den på forhånd
fastsatte tidsramme, begrenset til maksimalt tre år fra midlene ble bevilget.
Det skal som vedlegg til søknaden innsendes utfyllende opplysninger om tiltaket.
Midler som ikke er benyttet innen den tid som er forutsatt tilbakeføres automatisk til fondet,
dersom det ikke foreligger en begrunnet søknad om forlenget gjennomføringsfrist. Forlenget
gjennomføringsfrist innvilges bare i helt spesielle tilfelle.
Lønn til ansatte som deltar i prosjektet dekkes ikke. Derimot er honorar/lønn til engasjert
prosjektleder/konsulent stønadsberettiget.

5. Støtten gis som delfinansiering av tiltaket med inntil 50 % av budsjetterte kostnader og i henhold til
de vedtatte planer for prosjektet, maksimum kr 100.000. Bedriften skal i søknaden oppgi hvordan
den øvrige finansiering skal skje. Full finansiering eller støtte ut over maksimumsbeløpet kan skje
dersom det foreligger særskilte grunner for dette.
Mottakerne av midlene skal innen den fastsatte frist, sende Spesialutvalget bekreftet regnskap om
anvendelsen av midlene og en kortfattet rapport om tiltakets innhold, omfang og resultater.

VIRKE har rett til å offentliggjøre rapportens innhold og bruke eksempler fra tiltaket i sitt
informasjonsarbeid.

6. Søknad sendes VIRKEs Spesialutvalg på fastsatt skjema. Søknadsfristen settes til 1. juni og 1.
november hvert år. Informasjon om søknadsfrister sendes de tariffbundne medlemmene i form av
rundskriv og ved oppslag på VIRKEs nettsider.

Vedtatt i møte i Spesialutvalget 13.12.2000, 10.12.2002, 14.06.2005, 20.06.2008, 23.06.2009, 20.12.2010,
16.12.2011 og sist 29.11.2013

