
 Fagpilotordningen   er et tilbud til 
små og mellemstore virksomheder 
om ansættelse af en faglært 
medarbejder. Med fagpilotordningen 
har din virksomhed mulighed for at 
få gennemført et udviklingsprojekt, 
der kan tilføre ny viden og vækst i 
virksomheden. 

Fagpiloten udfører en konkret opgave 
i virksomheden. Det kan fx være 
udvikling af virksomhedens produkter, 
indførelse af ny teknologi, opdyrkning 
af nye markeder eller ny viden om 

design, forretningsforståelse eller 
lignende. Virksomheden får et tilskud 
på op til 12.500 kr. om måneden til 
ansættelse af en fagpilot. Fagpiloten 
ansættes på fuld tid og på almindelige 
funktionærvilkår.

Brug Fagpilotordningen til at styrke 
virksomhedens innovations- og vækst-
potentiale. Virksomheden får gennem-
ført et konkret udviklingsprojekt, der 
skaber værdi og får samtidig mulighed 
for at vurdere de fordele, det giver at 
ansætte en ny type arbejdskraft.

BLANKETTER 

Virksomheder kan søge om tilskud til ansættelse af en 
fagpilot uden allerede at have fundet fagpiloten. Hvis 
ansøgningen godkendes har virksomheden et halvt år til 
at finde en faglært under 30 år, der gerne vil være fagpilot. 

Send en ansøgning til fagpilot@ams.dk. Yderligere 
information samt ansøgningsskema finder du på  
www.fagpilot.dk.

KOM VIDERE 

Kontakt eventuelt jobcentret, som kan hjælpe med 
at finde en fagpilot. Herefter skal virksomheden og 
projektet godkendes af Beskæftigelsesregion Hoved-
staden & Sjælland. Find ansøgningsskema samt yderligere 
oplysninger på www.fagpilot.dk.

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE 
I DANMARK www.fagpilot.dk

FAGPILOTORDNINGEN
- få tilskud til en erhvervsuddannet fagpilot   

Ny mulighed 

 for faglærte

BETINGELSER OG ØKONOMI

Tilskud er betinget af, at virksomheden opfylder følgende betingelser:
·   Privat virksomhed med mindst to og højst 100 fuldtidsansatte på ansøgningstidspunktet.
·   Der må ikke være ansatte – nu eller gennem de seneste to år – der har en erhvervsuddannelse svarende til fagpilo-

tens, se de 109 erhvervsuddannelser på www.ug.dk.
·   Virksomheden skal mindst have haft 1 mio kr. i omsætning de seneste 12 mdr.
·   For koncerner gælder kravene for hele koncernfællesskabet og ikke kun den ansøgende virksomhed.
·   Virksomheden må ikke være under konkurs, i betalingsstandsning eller have forfalden gæld til det offentlige.
·   Fagpiloten skal være under 30 år ved ansættelsestidspunktet og mindst have gennemført én EUD-uddannelse.


