Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Tilskud til transport mv.
i Danmark

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

(Gælder ikke Grønland og Færøerne)

Tlf. 70 11 40 70
Fax 48 20 48 00
www.borger.dk/aub

AUB giver tilskud til:
• elever, der søger/begynder en praktikplads

erhvervsuddannelserne,

Telefontid
Man-tors 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

• elever, der skal deltage i skolepraktik.

Navn

CPR-nr.				

Adresse

Tlf.nr.

Postnr. og by

Udbetaling sker via din nemkonto.

Uddannelsens navn
(f.eks. Kontoruddannelse)

Mail:

1.

Transporttilskud til at søge praktikplads

Dato for samtale:

2.

Transporttilskud til at begynde praktikplads

Dato:

3.

Transporttilskud til at begynde skolepraktik

Dato:

4.

Tilskud til flytning

Dato:

5.

Tilskud til merudgifter til dobbelt husførelse (kun forsørgere)

6.

Tilskud til indskud/depositum i ny lejlighed

Punkt 1-3
Du skal altid oplyse prisen for billigste offentlige transport

Kr.

Ved kørsel i eget eller lejet transportmiddel skal du skrive, hvor mange kilometer du har kørt

Km

Punkt 4
Ved flytning skrives din gamle adresse her:
Adresse
Postnr.

By

Ved kørsel i eget eller lejet transportmiddel skal du skrive, hvor mange kilometer du har kørt

Km

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal sendes til AUB senest 2 måneder efter, at rejse og/eller flytning har fundet sted.

Hovedbetingelse:
Der skal mindst være en samlet transporttid til og fra hjemmet og praktik-/uddannelsessted på 2½ time
(incl. ventetid) med offentlig transport.
Særligt for tilskud til flytning: Flytningen skal være sket senest 6 måneder efter overtagelse af praktikpladsen/start af
skolepraktik.
Undertegnede bekræfter herved, at jeg opfylder betingelserne for at modtage økonomisk tilskud og er indforstået
med at tilbagebetale tilskuddet, såfremt de afgivne oplysninger har været urigtige eller mangelfulde, eller hvis
forholdene i øvrigt ændres.
Jeg er bekendt med, at de udbetalte beløb vil blive indberettet til SKAT.

Dato:						Underskrift:

Blanketten sendes udfyldt og underskrevet til:
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
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Nødvendig dokumentation i forbindelse med ansøgning om tilskud til transport mv. i Danmark.
Kryds selv af ud for de tilskud, du søger, så du er sikker på, at du har husket den nødvendige dokumentation.

Ved ansøgning om tilskud til transport mv. i Danmark, når rejse/flytning er foretaget:
1.

Transport tilskud til søgning af praktikplads
Skriftlig indkaldelse fra arbejdsgiveren til samtale om en konkret praktikplads.
Dokumentation for dine rejseudgifter. Billetter eller erklæring om kørsel i egen bil, se side 1.
(AUB refunderer maksimalt rejseudgifter svarende til den billigste offentlige transport)

2.

Transport tilskud til at begynde praktikplads
Kopi af din uddannelsesaftale (med skolens godkendelsesstempel).
Dokumentation for dine rejseudgifter. Billetter eller erklæring om kørsel i egen bil, se side 1.
(AUB refunderer maksimalt rejseudgifter svarende til den billigste offentlige transport for en enkeltbillet)

3.

Transport tilskud til at begynde skolepraktik
En bekræftelse fra skolen om optagelse på skolepraktik og oplysning om undervisningens begyndelse.
Dokumentation for dine rejseudgifter. Billetter eller erklæring om kørsel i egen bil, se side 1.
(AUB refunderer maksimalt rejseudgifter svarende til den billigste offentlige transport for en enkeltbillet)

4.

Tilskud til flytning
Kopi af din uddannelsesaftale (med skolens godkendelsesstempel), eller
en bekræftelse

optagelse

og oplysning

Dokumentation for flytteudgifterne:
Erklæring om flytning i egen bil. AUB refunderer kilometerpenge og evt. broafgift/færgebillet.
Lejet bil. AUB refunderer lejeudgift, benzin og evt. broafgift/færgebillet.
Kvittering fra flyttefima. Du skal indhente 2 uafhængige tilbud, og tilskuddet kan højst svare til det billigste
af disse tilbud.
5.

Tilskud til merudgifter til dobbelt husførelse (kun forsørgere)
Som forsørger skal du på hjemstedet i mindst 6 måneder have boet sammen med én eller flere personer, der er
økonomisk afhængige af dig.
Kopi af din uddannelsesaftale (med skolens godkendelsesstempel), eller
en bekræftelse

optagelse

og oplysning

Huslejekontrakter, både den på hjemstedet og den nye.
En redegørelse for de særlige forhold (økonomi mv.).
Forsørgererklæring.
6.

Tilskud til indskud/depositum i ny lejlighed (max 4.000 kr.)
Kopi af uddannelsesaftale (med skolens godkendelsesstempel), eller
en bekræftelse fra skolen om optagelse på skolepraktik og oplysning om
Kopi af underskrevet huslejekontrakt.
Kvittering for betalt indskud/depositum.
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3 800 017 - 0616

Du kan læse på www.borger.dk/aub, hvordan vi behandler dine oplysninger.

