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Styrkir til starfsmenntunar / fræðslu

Árlega greiða starfsmenntasjóðir hundruði milljóna til einstaklinga og fyrirtækja vegna 

starfsmenntunar.  

Enga betri ávöxtun er að finna á nokkru fé ef tekið er mið af meðalgreiðslu 

starfsmenntaiðgjalds á ársgrundvelli og mögulegum styrkfjárhæðum.  



Hverjir geta sótt um styrk til sjóða

Fyrirtæki á almennum vinnumarkaði

Réttur fyrirtækis til að sækja um styrk myndast sjálfkrafa um leið og

launatengd gjöld starfsmanns eru greidd. Í því felst að ekki þarf að sækja

um aðild eða neitt slíkt heldur gerist þetta allt sjálfkrafa.



Og hvað svo………



Átta sjóðir á einum stað



Starfsmenntsjóðir sem standa  að Áttinni 

• Starfsmenntasjóður verslunarinnar (SV)

• Starfsmenntasjóður verslunar- og skrifstofufólks (SVS)

• Starfsafl

• Landsmennt

• IÐAN fræðslusetur

• Menntunarsjóður STF

• Rafmennt

• Sjómennt



Hvaða stéttarfélög tengjast hvaða sjóðum ?



Hvaða fræðsla er styrkhæf ?

• Fræðsla sem telst til starfsmenntunar

Nám og námskeið sem uppfylla skilyrði:

• Hafa skilgreint upphaf, endi og leiðbeinanda sem ætla má að sé
til þess bær að standa fyrir kennslu

• Skýr efnistök og markmið

• Þarf að vera öðrum fyrirtækjum aðgengilegt á sama eða
sambærilegu verði



Hvað er styrkt ?

• Aðkeypt fræðsla – allir sjóðir

• Stafræn fræðsla – flestir sjóðir

• Innri fræðsla (eigin fræðsla) – Starfsafl og Landsmennt

• Lækkað iðgjald – SVS

• Sameiginlegur styrkur einstaklings og fyrirtækis – SVS

• Áskrift að stafrænu námsumhverfi

• Markþjálfun

• Námsefnisgerð, nýsköpunar-og þróunarstyrkir

• Fræðslustjóri að láni

• Ráðgjöf er aldrei styrkt ! 





Umsókn um styrk



Dæmi

Dæmi 1*
Fyrirtæki greiðir meirapróf fyrir starfsmann sinn sem er í Einingu- Iðju (aðildarfélag SGS). Reikningur er kr.
420.000,- Sótt er um styrk í Landsmennt í gegnum www.attin.is Þar sem námið er fyrir einn einstakling getur
styrkur verið að hámarki kr. 300.000,- Endurgreiðsla / styrkur starfsmenntasjóðs er því kr. 300,000,-

Dæmi 2*
Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu er með 25 starfsmenn. 20 eru í VR og 5 í Eflingu. Keypt er inn starfstengt
námskeið og fjárhæð reiknings er kr. 390.000,- Sótt er um styrk í Starfsafl og Starfsmenntasjóð verslunar- og
skrifstofufólks í gegnum www.attin.is Endurgreiðsla / styrkur starfsmenntasjóða er 90% af reikningi eða kr.
351.000,-

*Dæmin eru aðeins til að gefa innsýn en styrkleiðir eru fjölmargar og reglurnar breytilegar á milli sjóða.

http://www.attin.is/
http://www.attin.is/


Upplýsa starfsfólk

Aldrei má innheimta kostnað vegna námskeiðs af starfsfólki sem
fyrirtækið hefur greitt og fengið styrk fyrir.

Við biðjum öll þau fyrirtæki sem fá styrk úr sjóðunum að upplýsa
starfsfólk sem á í hlut um þann styrk enda hvílir styrkur á
kjarasamningsbundnum rétti starfsfólks.



Það má alltaf finna leiðir


