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Q & A 
til ansøgere om 

MBA legat for ledere i Det Blå Danmark 
ved Den Danske Maritime Fond 

  

Indledning: 

Den Danske Maritime Fond ønsker at bidrage til vækst og udvikling af Det Blå Danmark, 

herunder danske rederier, værfter og udstyrsproducenter. Dette initiativ skal fremme og styrke 

lederudviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde ledere, som har et 

internationalt potentiale, branchen kan satse på. 

 

Hvem kan søge: 

Virksomheder og andre maritime aktører i Det Blå Danmark kan søge om et uddannelseslegat til 

en medarbejder. 

Privatpersoner kan ikke søge. 

  

Ansøgninger for medarbejdere, der allerede er påbegyndt MBA studiet, kan ikke imødekommes. 

 

Krav til medarbejderen: 

Nedenstående krav skal være opfyldt, for at man kan komme i betragtning til et MBA legat. 

 

• Min. 5 års relevant erhvervserfaring med maritim virksomhed 

• Min. 5 års relevant erhvervserfaring med arbejdsplads i Danmark 

• Min. 5 års erhvervserfaring med personaleansvar 

• Ansat som leder med personaleansvar i nuværende rolle 

• Medarbejderen er i gang med et klart karriereforløb 

 

Hvad kan der søges om: 

Der støttes udelukkende til Executive MBA (deltid). Legatet dækker betaling op til 50 % af 

studieafgiften/tuition fee op til kr. 175.000.  

Der ydes ikke støtte til bøger/materialer, studieture, transport, kost og logi mv – således skal dette 

fratrækkes studieafgiften, hvis skolen har inkluderet dele heraf i tuition fee. 

 

Hvornår kan der ansøges om et MBA legat: 

Medarbejderen skal have modtaget skriftlig bekræftelse på optagelse af MBA studie samt have 

den øvrige finansiering tilvejebragt, inden Fonden ansøges. 

Ansøgningen skal tilsendes Fonden senest 4 uger før påbegyndelse af MBA studiet. 

Ansøgningsfrist: Løbende.  

 

Hvilke uddannelsesinstitutioner kan vælges: 

I samråd med arbejdspladsen er det op til medarbejderen at vælge et relevant MBA Program, men 

kvaliteten skal være i orden og uddannelsesinstitutionen skal være akkrediteret. 

 

Efter hvilke kriterier udvælges de rette kandidater til et MBA legat: 

Ved bedømmelsen lægges stor vægt på relevant erhvervs- og ledelseserfaring med 

personaleansvar, karriereforløb, udtalelser fra virksomheden, commitment fra virksomheden 

(herunder økonomisk finansiering af MBA studiet), samt medarbejderens motivation for at tage 

en MBA uddannelse. 
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Krav til gennemførelse af studiet: 

Efter hvert semester sendes en kort opdatering om studieforløbet til Fonden og altid i forbindelse 

med anmodning om udbetaling. 

 

Betaling: 

Betaling fra Fonden foregår altid som refusion af allerede afholdte udgifter. Det forudsættes, at 

uddannelsesinstitutionens normale betalingsbetingelser følges. 

Fonden tilsendes en anmodning om udbetaling, og der vedlægges kopi af faktura fra 

uddannelsesinstitutionen samt dokumentation for betaling af fakturaen.  

Virksomheden skal endvidere bekræfte, at den studerendes ansættelsesforhold er uændret, og der 

skal fremsendes en statusrapport for MBA studiet, hvori det bekræftes at studieplanen følges. 

 

Beskatning: 

Som udgangspunkt er donationer fra Fonden skattepligtige for virksomheden men skattefri for 

medarbejderen i medfør af LL §31, såfremt donationerne anvendes til relevant uddannelse af 

medarbejderen og dækker specifikke uddannelsesudgifter, såsom undervisningsafgift, udgifter til 

litteratur samt visse transportudgifter, og således at virksomheden skattemæssigt kan fratrække de 

afholdte omkostninger, efterhånden som de afholdes.  

   

Fonden påtager sig ikke ansvar for støttemodtageres skatteforhold i forbindelse med modtagelse 

af donationer fra Fonden og henviser i øvrigt til SKAT. 

 

Ved ændring af eller afbrydelse af ansættelsesforhold og/eller MBA studie: 

Den Danske Maritime Fond meddeles om ændringer i ansættelsesforholdet mellem virksomheden 

og medarbejderen (fx stillingsændring) samt ved ændring af og/eller afbrydelse af MBA studiet. 

Fonden forbeholder sig ret til at standse udbetalinger, såfremt ansættelsesforholdet opsiges af en 

af parterne og/eller at MBA studiet ændres eller afbrydes. 

 

 

Den Danske Maritime Fond 


