Vejledning til Erhvervskunder
vedr. kost og logi på efteruddannelseskurser
Der kan udbetales max. Kr. 500,00 til kost og logi pr. døgn jf. den nye bekendtgørelse om tilskud til
kost og logi.
I forhold til den nye bekendtgørelse fastholdes reglen om, at der som udgangspunkt kræves en
samlet transport på 120 km fra bopælen til uddannelsesstedet og retur for at der kan udløses
tilskud til kost og logi.
Ved beregning af om afstandsbetingelsen er opfyldt, lægger man vægt på den bolig, som
deltageren råder over nærmest ved uddannelsesstedet. For perioden 1/3 – 30/9 kan denne evt.
være et sommerhus, som deltageren råder over. Der foreligger kun indkvartering, hvis deltageren
overnatter et andet sted end i en af sine boliger, og overnatning i egen campingvogn udløser ikke
tilskud.
Proceduren for udbetaling af tilskuddet er:
 Virksomheden booker selv overnatning på hotel, vandrerhjem eller lign. og betaler
fakturaen for dette.
 Deltagerne på kurset udfylder en blanket, hvor de bekræfter med underskrift, at de har
overnattet og hvor mange overnatninger de har haft.
 Virksomheden vil efterfølgende modtage blanketten, hvor de påfører reg. og kontonr. og
denne sendes retur til Tradium sammen med en kopi af fakturaen for overnatning og evt.
kost. Såfremt der ikke er udgifter der dækker de 500,00 kr. pr. deltager pr. døgn vil beløbet
blive udbetalt forholdsmæssigt, idet der kun kan gives tilskud til de reelle udgifter.
 Blanketten med kopi af faktura for kost og logi, skal være Tradium i hænde senest 4 uger
efter sidste kursusdag, da der ellers ikke vil kunne opnås tilskud.
 Virksomheden vil så inden for 1 måned modtage det berettigede tilskud.
 Tradium indberetter herefter til UVM og modtager refusionen derfra.

Tradium kan anbefale følgende overnatningsmuligheder:
Clarion Collection Hotel Kronjylland
Hotel Randers
Danhostel Randers
Motel1
Ebeltoft Parkhotel
Kystvejens Hotel

Vestergade 51-53,8900 Randers C
Tlf. 86414333
Torvegade 11,8900 Randers C
Tlf. 86423422
Gethersvej 1, 8900 Randers C
Tlf. 98116044
Gl. Århusvej 2, 8940 Randers SV
Tlf. 70701607
Vibæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft
Tlf. 86343222
Kystvej 26, 8500 Grenå
Tlf. 89595959

** for at få værelset til skolens pris, skal man oplyse kursus navn og at det er på Tradium man skal på
kursus.

