Regler for JAs Kursusstøtte til ledige
Formålet med JAs Kursusstøtte er at forbedre jobmulighederne for ledige medlemmer
gennem en opkvalificering af faglige og generelle kompetencer.
Der ydes tilskud til kursusafgift til ledige medlemmer af JA efter følgende regler:
1. Du skal have været ledig i 5 måneder ved kursusstart.
2. Du har en egenbetaling på kursusafgiften på kr. 250,-.
3. Du kan maksimalt modtage et tilskud på 3.500 kr. pr. år (følger kalenderåret) til
kursusafgift. Endvidere kan der inden for dette beløb udbetales transportgodtgørelse efter
en individuel vurdering. Minimumstilskuddet pr. kursus er kr. 200,oo
4. Du skal indsende ansøgning om kursusstøtte og transportgodtgørelse inden kursusstart.
Ledighedsperioden på 5 måneder må gerne indeholde en periode med lønarbejde enten på
hel- eller deltid. Perioden må højst være på 3 måneder og den samlede ledighedsperiode skal
stadig være mindst 5 måneder.
Der ydes tilskud til kurser efter en konkret vurdering og med et kriterie om, at kurset kan bringe
dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Der ydes ikke støtte til videreuddannelse, hvortil der kan eller modtages Statens
Uddannelsesstøtte (SU).
Som eksempel på kurser der ydes støtte til kan nævnes. Økonomi, tompladskurser på
universiteterne, rådgivning, undervisningspædagogik, jobafklaring, jobsøgning, sprogkurser, ITkurser, universitetskurser, Dyrlægeforeningens kurser.
Tjek vores hjemmeside ja.dk for links og inspiration til kurser.

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for deltagelse i kurser, når du er ledig.
Kontakt dit jobcenter for at få oplyst reglerne.
Udbetaling af kursusstøtte
Efter at sekretariatets har modtaget din ansøgning, vil du inden for 14 dage modtagelse et
skriftligt tilsagn eller afslag.
Hvis du får tilsagn til et kursus, skal du efter kursets afholdelse udfylde bilag 1 (vedlagt
tilsagnet), vedhæfte kvitteret originalregning og indsende det til:
JA
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg
Att. Hanne Jensen
Hvis du har spørgsmål vedrørende kursusstøtte, er du velkommen til at kontakte
Afdelingschef Hanne Jensen, hj@ja.dk. eller telefon 3913 1039.
Bemærk at tilskuddet fra JAs Kursusstøtte bliver oplyst til skattevæsenet.

