Den 1. maj 2016

Indberetning af indkøb af tilskudsberettigede digitale læremidler
I 2016 udmøntes yderligere 65 millioner kroner fra puljen til digitale læremidler. Kommuner kan få
udbetalt tilskud fra puljen på baggrund af dokumentation for afholdte udgifter til tilskudsberettigede
digitale læremidler.
Puljen udmøntes som en trækningsret, hvor alle kommuner får adgang til en andel af de midler, der er
afsat i 2016. Andelen er beregnet på baggrund af antallet af elever i kommunens skoler.
Ansøgning om udbetaling af tilskud foregår via et elektronisk indberetningssystem, der tilgås
via www.uvm.dk/digitalpulje
Via indberetningssystemet vedhæftes alle fakturaer for kommunens indkøbte tilskudsberettigede
læremidler. For hver faktura angives, hvilke læremidler der er indkøbt.
Af www.materialeplatform.emu.dk fremgår det, hvilke digitale læremidler der kan opnås tilskud til. De
tilskudsberettigede digitale læremidler er markeret med et hvidt og grønt fluebensymbol.
Kommunen er ansøger og modtager af tilskuddet, og kommunen administrerer efterfølgende
fordelingen af tilskuddet til kommunens skoler.
I forbindelse med ansøgningen skal følgende oplysninger bruges for hver faktura:
-

Fakturanummer.
Betalingsdato.
Leverandør (forlag / producent).
Fakturamodtager (skole eller kommunen)
Læremidlernes ID-numre fra Materialeplatformen
Beløb ekskl. moms og gebyrer for hvert læremiddel. Hvis der er tale om et læremiddel med
både en analog og en digital del, skal udgiften til den digitale, tilskudsberettigede del fremgå.
Hvorvidt læremidlerne er købt på abonnement, og i så fald abonnementets samlede varighed.
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Det anbefales, at alle læremidlernes ID-numre fra Materialeplatformen findes og noteres ned, inden
ansøgningen oprettes. ID-numrene findes på www.materialeplatform.emu.dk i adresselinjen, når du har
klikket dig ind på det givne læremiddel, samt under fanen ”Yderligere oplysninger”.

Puljemidlerne 2016 kan anvendes til indkøb foretaget mellem den 1. januar 2016 og den 31.
december 2016.
Indberetningen af indkøb kan foretages fra den 1. maj 2016 og frem til den 10. februar 2017.
Der kan foretages indberetninger løbende. Hver indberetning behandles selvstændigt, og det anbefales
derfor at samle så mange fakturaer som muligt og lave større, samlede indberetninger.
I denne vejledning gennemgås indberetningen af indkøb trin for trin.
Har du spørgsmål til indberetningen, kan sekretariatet for it i folkeskolen kontaktes
på itifolkeskolen@stil.dk eller 3587 8529 (Bitten Bliesman).
Læs mere om puljen til digitale læremidler i ”Vejledning til tilskud fra puljen til digitale læremidler 2016
til kommuner og skoler” på www.uvm.dk/digitalpulje.
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1. Log ind
Gå til siden uvm.dk/digitalpulje og følg linket i højre side ”Indberetning af indkøb”. Log ind med
kommunenummer og adgangskode, som er fremsendt pr. e-mail den 30. september 2013 til
kommunens hovedpostkasse.

2. Opret ansøgning
Der oprettes en ansøgning, hvor alle fakturaer for indkøbte læremidler vedhæftes som filer. For hver
faktura angives, hvilke læremidler fakturaen omhandler.
Du kan gemme din ansøgning undervejs og arbejde videre med den på et senere tidspunkt. Når
ansøgningen er færdig, vælges ”Afsend ansøgning.”
Der kan oprettes ansøgninger løbende frem til den 10. februar 2017. Hver ansøgning behandles
selvstændigt, og det anbefales derfor at lave samlede ansøgninger med fakturaer for så mange af
kommunens indkøb som muligt.
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Sådan oprettes ansøgningen:
-

Opret kontaktperson med navn, e-mail og telefonnummer.

-

Rediger evt. kommentarfeltet.

-

Klik på:
 ”Gem ansøgning” for at gemme ansøgningen og arbejde videre på et senere tidpunkt.
 ”Gem og fortsæt” for at vedhæfter fakturaer og registrere indkøbte læremidler.
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3. Opret faktura
Via indberetningssystemet vedhæftes alle fakturaer for indkøb af tilskudsberettigede, digitale læremidler.
Vedhæft fakturaerne én ad gangen og angiv, hvilke læremidler den omhandler. Derefter vedhæftes ny
faktura.
Sådan oprettes en faktura:
-

Indtast fakturanummer, leverandør (forlag/producent), fakturamodtager (skole eller kommune)
og betalingsdato for den pågældende faktura.
Hvis betalingsdatoen falder uden for tilskudsperioden (1. januar 2015 – 31. december 2015),
kan der ikke opnås tilskud til de indkøbte læremidler. Indtast i så fald oplysninger for en anden
faktura eller klik på ”Fortryd”.
Bemærk, at hvis ikke andet er angivet, vil fakturaens forfaldsdato blive antaget som
betalingsdato.

-

Vedhæft den pågældende faktura som fil.

-

Klik på:
 ”Gem faktura” for at gemme ansøgningen og arbejde videre på et senere tidpunkt.
 ”Gem og fortsæt” for at registrere læremidler på denne faktura.
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4. Registrer indkøbte tilskudsberettigede læremidler
Når en faktura er oprettet, skal det registreres, hvilke læremidler fakturaen omhandler.
Bemærk, at du i den forbindelse skal bruge læremidlernes ID-numre fra Materialeplatformen. Disse
findes på www.materialeplatform.emu.dk i adresselinjen, når du har klikket dig ind på det givne
læremiddel, samt under fanen ”Yderligere oplysninger” (se side 2 i denne vejledning).
Hvis en faktura omhandler mere end ét læremiddel, registreres de ét ad gangen. Bemærk, at du kun skal
registrere de tilskudsberettigede læremidler på fakturaen.
Sådan registreres et læremiddel:
-

Indtast ID-nummer for det pågældende læremiddel.

-

Klik på ”Tjek læremiddel-ID”. Herefter oplyser systemet, om læremidlet er tilskudsberettiget
eller ej.

-

Angiv, om det pågældende læremiddel er indkøbt på abonnement, og i så fald abonnementets
samlede varighed. Her menes den samlede varighed og ikke kun den periode, der betales for.
Der gives ikke tilskud til læremidler indkøbt på abonnement af mere end tre års varighed.
Hvis læremidlet ikke er tilskudsberettiget, kan du indtaste nyt læremiddel-ID, hvis der er
indkøbt andre læremidler på denne faktura. Hvis der ikke er indkøbt flere læremidler på denne
faktura, vælges ”Fortryd”.

-

Indtast beløb for det pågældende læremiddel ekskl. moms og gebyrer, men inkl. eventuelle
rabatter.
Indtast kun beløbet for den tilskudsberettigede del af læremidlet; dvs. hvis der er tale om et
læremiddel med både en analog og en digital del, indtastes kun beløbet for den digitale,
tilskudsberettigede del. Hvis f.eks. den tilskudsberettigede del af et læremiddel udgør 40 pct. af
prisen, indtastes beløb svarende til 40 pct. af udgifterne til læremidlet.

-

Klik på ”Gem læremiddel” for at fortsætte.
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Du føres nu videre til en oversigt over fakturaen. Du har mulighed for at se den vedhæftede faktura ved
at klikke på ”Vis vedhæftet fil”.

Vil du gemme ansøgningen og arbejde videre på et senere tidspunkt?
 Klik på ”Gem faktura” for at gemme ansøgningen og arbejde videre på et senere tidpunkt.

Er der flere tilskudsberettigede læremidler på denne faktura?
 Klik på ”Tilføj nyt læremiddel på denne faktura” og start forfra ved pkt. 4.

Er der ikke flere tilskudsberettigede læremidler på denne faktura?
 Klik på ”Gem og opret ny faktura”, hvis du skal oprette flere fakturaer i denne ansøgning;
start forfra ved pkt. 3.



Klik på ”Gem og se oversigt”, hvis der ikke skal oprettes flere fakturaer i denne ansøgning.
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5. Indsend ansøgning
Når alle fakturaer er vedhæftet, og alle læremidler er registreret, indsendes ansøgningen.
-

Kontrollér oversigten over ansøgningen for, om alle fakturaer er vedhæftet. Du kan evt.
redigere eller slette vedhæftede fakturaer eller oprette ny faktura.

-

Klik på ”Afsend ansøgning”.

Derefter får du beskeden: ”Ansøgningen er afsendt og kan ikke længere redigeres”.
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Du har efterfølgende mulighed for at se din afsendte ansøgning fra systemets hovedmenu. Heraf
fremgår de samlede udgifter til tilskudsberettigede læremidler. Kommunen kan få udbetalt tilskud
svarende til 50 pct. af de afholdte udgifter, dog maksimalt op til kommunens tilskudsloft.

Bemærk, at ansøgningen skal være afsendt senest den 10. februar 2017. Du kan via systemets
hovedmenu tjekke, om ansøgningen har status af ”Afsendt” eller stadig er et ”Udkast”. Du kan
ligeledes se, hvornår ansøgningen er afsendt.
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