
 MYŚLISZ O ROZWOJU 
SWOJEJ KARIERY?

Poniżej pokrótce opisujemy możliwości ubiegania się o dotację 
dostępną dla członków VR/LÍV i kryteria kwalifikacji.

Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3

O dotację ubiega 
się osoba fizyczna

WNIOSEK
Wniosek można złożyć w sekcji My 
Pages na stronie internetowej vr.is 
lub kontaktując się ze związkiem 

zawodowym.

FAKTURA
Opłacona faktura musi być wystawio-
na na wnioskodawcę i należy do niej 

dołączyć potwierdzenie jej opłacenia.

INFORMACJE
Do wniosku należy dołączyć opis 
studiów, jeśli nie zostało wyraźnie 
określone, jakich studiów/kursów 

wniosek dotyczy.

WYPŁATA
Dotacja jest wypłacana na rachunek 

członka po spełnieniu warunków 
funduszu. 

Wysokość udzielonej dotacji wynosi 90% 
kwoty widniejącej na fakturze za studia, 
opłat za kurs związany z pracą lub opłat 

konferencyjnych. 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 130 000 
ISK i 390 000 ISK, jeśli członek jest uprawn-

iony do akumulacji. 

Dotacja udzielona na kurs rekreacyjny 
wynosi 50% – maksymalnie 30 000 ISK. 
Kwota ta jest odejmowana od rocznego 

limitu dotacji. INFORMACJA: Dotacja na kurs 
rekreacyjny nie wpływa na prawo akumu-

lacji. 

Dotacja na podróż w zakresie studiów/
kursów związanych z pracą wynosi 50%, 

maksymalnie 40 000 ISK – kwota ta jest ode-
jmowana od rocznego limitu dotacji.

dotację ubiega 
się spółka

WNIOSEK
Wnioski składa się na stronie inter-

netowej attin.is.

FAKTURA
Opłacona faktura musi być wystawio-
na na spółkę i należy do niej dołączyć 

potwierdzenie jej opłacenia.

INFORMACJE
Do wniosku należy dołączyć opis 

studiów i wykaz pracowników biorą-
cych udział w studiach/kursie (imię i 
nazwisko, nr identyfikacyjny, człon-

kostwo w związku zawodowym).

WYPŁATA
Dotacja jest wypłacana na rachunek 
spółki po spełnieniu warunków fun-

duszu. 

Wysokość udzielonej dotacji wynosi 90% 
kwoty widniejącej na fakturze za studia, 
opłat za kurs związany z pracą lub opłat 

konferencyjnych. 

Maksymalna kwota dotacji wynosi 130 000 
ISK na pracownika. 

Maksymalna kwota dotacji dla spółek 
wynosi 3 mln ISK rocznie.

Wspólna dotacja dla osoby 
fizycznej i spółki

KOSZT
Studia muszą kosztować przynajm-

niej 200 000 ISK.

FAKTURA
Nie ma znaczenia, czy opłacana fak-

tura jest wystawiona na spółkę czy na 
członka.

WNIOSEK
Członek składa wniosek o dotację 
w sekcji My Pages na stronie inter-

netowej vr.is lub kontaktując się 
ze swoim związkiem zawodowym.  
Wniosek ten obowiązuje również w 
zakresie dotacji dla spółki. Dlatego 

nie ma potrzeby składania odrębne-
go wniosku, ponieważ podano, że 
jest to wniosek wspólny i że studia 

są elementem planu rozwoju kariery 
członka.

PRZETWARZANIE
Po przyjęciu wniosku kwota dotacji 

zostanie potrącona z praw obu stron. 
Opiera się to na podziale 50/50, ale 

jeśli członek jest uprawniony do aku-
mulacji, najpierw zostanie wykorzys-

tana akumulacja, a dopiero potem 
prawa spółki.

WYPŁATA
Środki są wypłacane na rachunki 

bankowe obu stron.

KWOTA DOTACJI
Całkowita kwota dotacji wynosi 

90% czesnego – maksymalnie 260 
000 ISK lub 520 000 ISK, jeśli członek 

jest uprawniony do akumulacji.
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