
 
 

Q&A 
til ansøgere om 

økonomisk støtte til en maritim diplomuddannelse 
ved Den Danske Maritime Fond 

 
Indledning: 
Den Danske Maritime Fond fokuserer i 2020 på en række initiativer rettet mod efteruddannelse i Det Blå Danmark, 
herunder muligheden for at søge om et legat til en maritim diplomuddannelse for medarbejdere i Det Blå Danmark.  
Initiativet skal fremme og styrke udviklingen og innovationskraften blandt motiverede og talentfulde medarbejdere, 
som har et 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 uddannelsen, kan ikke imødekommes. 
 
Hvad kan der søges om: 
Fonden støtter med op til 50 % af tuition fee.  
Der ydes ikke støtte til bøger/materialer, studieture, transport, kost/logi mv – således skal dette fratrækkes 
uddannelsesafgiften, hvis skolen har inkluderet dele heraf i tuition fee. 
 
Hvornår kan der ansøges om et uddannelseslegat: 
Medarbejderen skal have modtaget skriftlig bekræftelse på optagelse samt have den øvrige finansiering tilvejebragt, 
inden Fonden ansøges. 
Ansøgningen skal tilsendes Fonden senest 4 uger før påbegyndelse af uddannelsen. 
Ansøgningsfrist: Løbende.  
 
Betaling: 
Betaling fra Fonden foregår altid som refusion af allerede afholdte udgifter. Det forudsættes, at 
uddannelsesinstitutionens normale betalingsbetingelser følges. 
 
Beskatning: 
Som udgangspunkt er donationer fra Fonden skattepligtige for virksomheden men skattefri for medarbejderen i 
medfør af LL §31, såfremt at 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 uddannelse: 
Den Danske Maritime Fond meddeles om ændringer i ansættelsesforholdet mellem virksomheden og medarbejderen 
samt ved ændring af og/eller afbrydelse af uddannelsen. Fonden forbeholder sig ret til at standse udbetalinger, 
såfremt ansættelsesforholdet opsiges af en af parterne og/eller at uddannelsen ændres eller afbrydes. 
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