MANUAL til ansøgning om tilskud til Folkeoplysende
Voksenundervisning 2023 i Assens Kommunes tilskudsportal

Denne manual skal hjælpe dig igennem ansøgningsprocessen trin for trin.
I manualen vil du finde beskrivelser og billeder, som trin for trin følger dig igennem
ansøgningsprocessen fra start til slut.

Problemer eller brug for yderligere hjælp?
Såfremt du oplever problemer, kan du få hjælp ved at kontakte Plan og Kultur på mail
kulturogfritid@assens.dk

Sådan logger du på
1) Klik på linket http://tilskudsportalen-assens.kmd.dk/
2) Klik ”Log ind”
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3) Du kommer nu til Log ind-billedet

Brugernavn = e-mail
Som hovedregel er det skolelederens e-mail hvis I ikke har ændret til en anden
foreningsansvarlig.
1) Klik på ”Nulstil adgangskode”, og du får tilsendt en ”Direkte Login”-adgangskode på mail
2) Find tilbage til Log ind-billedet
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Angiv den samme e-mail som brugernavn.
I ”Adgangskode” skriver du den kode, du har fået tilsendt.

Klik på ”LOGIN VIA DIREKTE LOGIN”
Du er nu logget på som foreningsansvarlig.

Bemærk!
Adgangen til ansøgningsskemaet låses, hvis du indtaster brugernavn eller kodeord
forkert tre gange. Såfremt dette sker, vil administratorerne for tilskudsportalen
automatisk få besked, og dermed få mulighed for at åbne op for adgang igen.
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Sådan opretter du en ansøgning
Når du er logget ind på tilskudsportalen, møder du dette
skærmbillede. For at oprette en ansøgning klik på ”Tilskud”
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Når du har klikket på ”Tilskud”, kommer du til dette skærmbillede:
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Du er nu klar til at oprette din ansøgning om tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning.
1) Vælg i rullemenuen

Her finder I også skema til ansøgning om lokaletilskud.
Der er 2 skemaer:
Ansøgning aftenskole – almindelige lokaler
eller
Ansøgning aftenskole – andre lokaler
Kommer frem ved samme fremgangsmåde.
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Bilag til ansøgning om tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning kan findes her:
Når I står i log ind billedet:

Tryk på mørkegrå ikon Offentlig dokumenter i menuen til venstre

Tryk på firkanten ”Aftenskoler” og bilaget popper frem (Word dokument)
Bilaget udfyldes og gemmes på computeren og vedhæftes ansøgningen.
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Sådan vedhæfter du bilag til ansøgningen:

Bilag
For at vedhæfte et bilag skal du nederst i
ansøgningsskemaet trykke på knappen ”Gennemse”.

Din computer vil nu åbne en boks, der gør det muligt at vælge den fil, som du
ønsker at vedhæfte. Når du har fundet den rette fil, vil filen ligge som vist
nedenfor.
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Send ansøgning
Når du har gennemgået alle de forrige trin og er klar til at
afsende din ansøgning, skal du trykke på knappen ”Send”. Husk
at sætte flueben i ”Acceptér vilkår”.

Bemærk!
Du modtager IKKE en kvittering på mail – du skal derfor kigge på tilskudsportalen,
hvis du vil vide status på din ansøgning.
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Behandling af ansøgning
Din ansøgning behandles i Plan og Kultur.
Når ansøgningen er behandlet kan du følge status på din ansøgning på tilskudsportalen.
Udbetaling af tilskud
Tilskud udbetales i 2 lige store rater. 1. rate udbetales midt januar og 2. rate midt
september.
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