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Sótt er um á Mínum síðum á vr.is. 
Félagsfólk annarra aðildar félaga 
LÍV sækir um hjá sínu stéttarfélagi.

Greiddur reikningur verður að 
vera á nafni þess sem sækir um 
og staðfesting á að reikningur sé 
greiddur þarf að fylgja.

Lýsing á námi skal fylgja með 
umsókn ef óljóst er hvers konar 
nám/námskeið sótt er um.

Styrkur greiddur inn á reikning 
félaga að uppfylltum skilyrðum 
sjóðsins.

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna 
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða 
ráðstefnugjaldi.

Hámarksstyrkur er 130.000 kr. og 
390.000 kr. þegar félagi á rétt á 
upp söfnun. Veittur styrkur af tóm
stundanámskeiði er 50% að hámarki 
30.000 kr. sem dregst frá árlegum 
hámarksstyrk.

Tómstundastyrkur hefur ekki áhrif á 
uppsöfnun.

Veittur ferðastyrkur vegna náms/starf
stengdra námskeiða er 50% að  hámarki 
40.000 kr. sem dregst frá árlegum 
hámarksstyrk.

Veittur styrkur er 90% af reikningi vegna 
náms, starfstengdu námskeiðsgjaldi eða 
ráðstefnugjaldi.

Hámarksstyrkur er 390.000 kr. fyrir 
hvern einstakling.

Hámarksstyrkur til fyrirtækja er kr. 
3 milljónir á ári

Sótt er um á attin.is

Greiddur reikningur verður að 
vera á nafni fyrirtækis og stað
festing á að reikningur sé greiddur 
þarf að fylgja.

Lýsing á námi skal fylgja með 
umsókn og listi starfsfólks sem 
sóttu námið/námskeiðið (nafn
kennitalastéttarfélags aðild).

Styrkur greiddur inn á reikning 
fyrirtækis að uppfylltum skilyrðum 
sjóðsins.

Nám verður að kosta að lágmarki 
200.000 kr.

Það skiptir ekki máli á hvoru nafni 
greiddur reikningur er, á nafni 
fyrirtækis eða félaga.

Félagi sækir um styrkinn á Mínum 
síðum á vr.is eða hjá sínu LÍVfélagi 
og gildir sú umsókn einnig vegna 
styrks fyrirtækisins og þarf því 
ekki að senda inn sér umsókn fyrir 
fyrirtækið.

Yfirlýsing frá fyrirtækinu verður 
að fylgja með umsókninni þar 
sem fram kemur að um sé að 
ræða sameiginlega umsókn 
og að námið sé hluti af starfs
þróunaráætlun starfskraftsins.

Við samþykkt umsóknar dregst 
styrkupphæðin af rétti beggja. 
Miðað er við 50/50.

Styrkupphæð greiðist inn á 
 reikning beggja.

Samanlagður styrkur er 90% af 
námsgjaldi – hámark 520.000 kr. 
(130.000 kr. réttur félaga + 390.000 
kr. réttur fyrirtækis) eða
780.000 kr. þegar félagi á rétt 
á uppsöfnun (390.000 kr. upp
söfnun félaga + 390.000 kr. réttur 
fyrirtækis).
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