
Ansøgning om legat til efteruddannelse
EU-direktiver pålægger os at øge andelen af individuel fordeling af ophavsretspenge. Derfor er det nu igen muligt at søge 
penge til efteruddannelse, og vi opfordrer alle grafiske ophavsretshavere til at søge.  
Bemærk, at vi ikke bevilger penge til kurser/konferencer, der er afsluttet før deadline. 
Slutdato for brug af tildelte legater er 15.5.24

Ansøger: Navn:

Adresse: 

Postnr. By:

DJ medlemsnr.:

Stillingsbetegnelse:

 Kursusnavn: 

Udbyder/Arrangør: Navn:

Adresse: 

Postnr. By: 

Hjemmeside:

Kursuspris:

Transportomkostninger:

Omkostninger til ophold:

Omkostninger til kursusmaterialer:

Jeg er momsregistreret:

Formål 
Der skal være et konkret formål med efteruddannelsen, fx kursus/konference inden for medie- og kommunikationsområdet, 
som opdaterer dig teknisk eller inspirationsmæssigt og gerne udvider dine kompetencer. Vedhæft uddannelsesbevis/svende-
brev fra en relevant uddannelse eller dit cv, dog max. 1 side.

Budget 
Du kan få op til 6.000 kroner til kursus + kursusmaterialer, og herudover op til 3.000 kroner til transport + ophold. 

Moms
Hvis du som momsregistreret kan trække momsen fra, kan du ikke få den refunderet fra VIF’s efteruddannelseslegat.

Rapport 
Efter kurset skal du sende en rapport til os på efteruddannelse@visueltforum.dk om kurset og dit udbytte heraf på max. et 
A4-ark. Ud over rapporten skal du sende et regnskab med tilhørende bilag og bekræftelse på deltagelse i kurset. Når rapport 
mm. er godkendt, udbetales pengene til din NemKonto, hvis det er muligt som skattefrie midler. Dette vurderes i forbindelse 
med udbetalingen. 

Deadline for ansøgning er den 15. maj 2022
Vi bestræber os på at behandle alle ansøgninger senest en uge efter deadline, hvor efter alle ansøgere får besked 

Ansøgning sendes til: efteruddannelse@visueltforum.dk
Uddannelsesbevis/svendebrev fra en relevant uddannelse eller dit cv, dog max. 1 A4-side,  
skal vedlægges ansøgningen.
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