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Retningslinjer for bevilling af sponsorat til sommerhøjskole
for studerende på midtjyske virksomheder

Retningslinjer for udbetaling af sponsorat til
sommer camps.
Der kan søges støtte til talentudviklingsprogrammer som
gennemføres i samarbejde mellem universiteter /højere læreanstalter
og én eller flere virksomheder.
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Sponsoratet kan gives til den virksomhed, som afholder
forløbet/sommer camp. Forløbet skal være af kortere varighed med
fokus på talentudvikling, talentfastholdelse, branding samt forskning
og inspiration til nye produkter, hvor forløbet tilbydes til studerende
fra forskellige universiteter.
Sommer camp'en skal være meritgivende for deltagerne, dvs. give
ETCS point på den uddannelse de studerende er indskrevet på.
Udvælgelsen af studerende skal sikre, at det er særlige talentfulde
studerende, som får muligheden for at deltage. De skal udvælges
efter faglige, sproglige og sociale egenskaber samt deres interesse
for den pågældende virksomhed. Deltagelsen skal være med til at
åbne deres øjne for spændende, udviklende, innovative og attraktive
jobmuligheder i det midtjyske, samt, at de studerende kan se
muligheden for et godt karriereforløb.
Der kan maximalt ydes 100.000 kr. i støtte pr. sommer camp.
Sponsoratet ydes under følgende vilkår:
o at der foreligger en ansøgning, som opfylder ovennævnte
retningslinjer,
o at det ansøgte tilskud maximalt udgør 20 % af det samlede
budget – og maximalt udgør 25 % i efterfølgende regnskab.
Såfremt sponsoratet udgør mere end 25 % af det samlede
regnskab bliver sponsoratet reduceret,
o at midlerne udelukkende bruges til dækning af udgifter til de
studerende som f.eks. kost, logi, transport og materialer. Der
kan ikke dækkes udgifter til løn af virksomhedens eller
undervisningsinstitutionens ansatte
o at der indsendes et regnskab over de samlede udgifter og
deres finansiering
o at Region Midtjyllands logo præsenteres på relevant materiale,
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o

som anvendes før, i forbindelse med gennemførelsen af og efter sommer camp,
at Region Midtjylland orienteres om resultaterne af sommer camp.
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