Tro- og loveerklæring – Omstillingsfonden
Bemærk, erklæringen skal sendes til institutionen, hvor kursisten er tilmeldt

Tro- og loveerklæring for tilskud fra Omstillingsfonden
Undertegnede erklærer herved på tro og love, at nedenstående oplysninger er
korrekte. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen kan indhente oplysninger, fra andre offentlige myndigheder, om bl.a. uddannelsesbaggrund til kontrol af tilskudsbetingelserne for fonden. Herudover fører styrelsen kontrol med overskridelse af
de maksimum 10.000 kr. i tilskud per kursist per studiestartsår. Såfremt nedenstående oplysninger er ukorrekte eller mangelfulde eller der er modtaget tilskud for
mere end 10.000 kr. per studiestartsår, kan der blive rejst tilbagebetalingskrav
over for tilskudsmodtager. Den underskrevne tro- og loveerklæring sendes til institutionen, hvor kursisten er tilmeldt. Hvis der er forhold der har ændret sig efter indsendelsen af den underskrevne tro- og loveerklæring, skal den uddannelsesinstitution, hvortil tro- og loveerklæringen er indsendt, orienteres herom inden for rimelig tid. Kursisten gøres opmærksom på, at den pågældende uddannelsesinstitution
ligeledes behandler de angivne personoplysninger i forbindelse med administrationen af midlerne fra Omstillingsfonden. Der henvises til institutionen for oplysninger
om denne behandling. Se ministeriets hjemmeside for information om behandling
af personoplysninger 1.

31. januar 2022
Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen
Institutionsøkonomi

1) Jeg har ikke tidligere gennemført en hel videregående uddannelse 2.
Enkelte eller flere beståede akademi- eller diplommoduler opfattes ikke som en
gennemført videregående uddannelse, så længe en hel uddannelse ikke er gennemført.
Titel på højest fuldførte uddannelse:____________________________________

2) Jeg er i beskæftigelse som medarbejder hos en offentlig/privat arbejdsgiver.

Navn på arbejdsgiver:_______________________________________________

CVR-nummer på arbejdsgiver: ________________________________________

1 https://ufm.dk/data/behandling-af-personoplysninger-i-uddannelses-og-%20forskningsstyrelsen
2 Videregående uddannelser er uddannelser, hvor det typisk kræver en gymnasieuddannelse eller en erhvervsuddannelse for at komme ind på uddannelsen.
Dvs. en erhvervsakademiuddannelse, akademiuddannelse, professionsbacheloruddannelse, diplomuddannelse (herunder HD 2. del), bacheloruddannelse, kandidatuddannelse,
masteruddannelse eller anden uddannelse på tilsvarende eller højere niveau, kan således
ikke modtage tilskud fra Omstillingsfonden. HD 1. del er ikke en videregående uddannelse.
Udenlandske uddannelseskvalifikationer betragtes som værende på videregående niveau
såfremt uddannelsen af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen anerkendes som svarende i
niveau til en afsluttet dansk videregående uddannelse.
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3) Jeg har tidligere modtaget følgende tilskud fra Omstillingsfonden til deltagelse i
akademi- eller diplommoduler med opstart i kalenderåret 2022. Dette gælder modtagelse af tilskud for forløb på samtlige uddannelsesinstitutioner. (Hvis der ikke er
modtaget tilskud, anføres ”0”):
− Samlet tilskudsbeløb:_____________________________________________
− Uddannelsesinstitution:____________________________________________
− Modul(er):______________________________________________________

Fulde navn:________________________________________________________
Cpr. nr.: __________________________________________________________

Uddannelses- og
Forskningsstyrelsen

Telefon nr.:________________________________________________________
Mail adresse:_______________________________________________________

Dato og underskrift:__________________________________________________
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