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Syfte med riktat tillfälligt startbidrag
Syftet med bidraget är att minimera antalet inställda utbildningsomgångar och att
möjliggöra för utbildningsanordnare att genomföra beviljade yrkeshögskoleutbildningar
med hög kvalitet, trots färre behöriga sökande.
Myndigheten tar årligen ställning till fortsättning eller förändring av bidragsformen.
Ansökan
Det tillfälliga startbidraget riktas till utbildningsområden Samhällsbyggnad och byggteknik samt Teknik och tillverkning. Myndigheten kommer inte att hantera ansökningar som
inkommer från andra utbildningsområden.
Tillfälligt startbidrag kan sökas för omgångar som startar 1 juli 2019 och framåt och
kommer därmed innefatta omgångar med start både höst och vår.
Ansökan sker för en omgång i taget i anslutning till omgångens start då rekryteringsfrämjande åtgärder ska ha genomförts innan ansökan skickas in.
Vilka rekryteringsfrämjande åtgärder ni genomfört och på vilket sätt ska beskrivas i
ansökan.
Blankett för ansökan finns på Mina sidor, den webbportal där myndighetens webbaserade tjänster finns för utbildningsanordnare och/eller utfärdare av kvalifikationer.
Bedömning av ansökan
Ansökningar om riktat tillfälligt startbidrag bedöms löpande av myndigheten.
En förutsättning för att tillfälligt startbidrag ska beviljas är att utbildningsanordnaren har
genomfört och beskrivit sina rekryteringsfrämjande åtgärder.
•

Beskriv i ansökan på vilket sätt ni har marknadsfört utbildningen, dvs. vilka metoder ni använt, vilka kanaler ni valt samt inom vilket geografiskt område marknadsföringen har skett. Beskriv också när och under hur lång tid åtgärderna genomfördes.
Insatser för att marknadsföra och informera om utbildningen till olika målgrupper är
en grundläggande förutsättning för att skapa intresse.

•

Beskriv på vilket sätt ni arbetat med reell kompetens för breddad rekrytering. Ett
aktivt arbete med bedömning av reell kompetens för att avgöra om sökande är behöriga kan ge flera målgrupper tillträde till en yrkeshögskoleutbildning.

•

Beskriv på vilket sätt ni har arbetat för att könsfördelningen på utbildningen ska bli
så jämn som möjligt. Utbildningar inom yrkeshögskolan ska bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval.
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Ekonomiska kriterier
• Maximalt bidrag för 4 tomma årsplatser avseende hela omgångens längd.
•

Bidrag betalas maximalt upp till 90 procent av beviljat antal platser dock med begränsningen om max upp till 22,5 platser (90 procent av 25 platser).

•

Övre schablongränsen är 110 000 kronor per årsplats.

Utbetalning
Någon rekvisition för riktat tillfälligt startbidrag ska ej skickas in. Har ni beviljats startbidrag gör myndigheten en avstämning vid första ordinarie rekvisitionen av omgången.
Bidragets storlek räknas fram och utbetalningsbesked skickas ut. Utbetalning sker
månadsvis under pågående omgång.
Ansökan skickas till:
Myndigheten för yrkeshögskolan
Box 145
721 05 VÄSTERÅS
Eller per mail till: registrator@myh.se.
Ange ”Ansökan riktat tillfälligt startbidrag” i ämnesraden.
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