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Om ansøgningspuljer 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering administrerer en række 
ansøgningspuljer, der retter sig mod grupper på arbejdsmarkedet, der har brug 
for en ekstra indsats, hvis de skal opnå eller bevare et job.   

Vejledninger om administration af tilskud og retningslinjer for anvendelse af 
tilskud, love og regler samt standardskabeloner til statusrapport, slutrapport m.fl. 
kan downloades via styrelsens hjemmeside. 

 
 Vejledninger, retningslinjer og skabeloner til ansøgningspuljer  

 

Eller klik på Puljer og på Vejledninger, retningslinjer og skabeloner.  

 

 
Ved at klikke på de enkelte 
links, kan du læse love og regler 
samt retningslinjer om 
administration af tilskud fra 
puljerne.  

 

Du kan også downloade 
skabelonerne budget- og 
regnskabsskema, statusrapport 
og slutrapport, skema for 
aktivitets- og resultatopfølgning 
og skabelon for 
forandringsteori. 

https://star.dk/puljer/vejledninger-retningslinjer-og-skabeloner/


 

 

Tilskudsportalen til puljeansøgninger 

Ansøgninger om midler fra puljerne, skal sendes via styrelsens webbaserede  

Tilskudsportal. 

I Tilskudsportalen kan brugere med NemID medarbejdersignatur nøglefil eller 
nøglekort få adgang til at oprette ansøgninger og sende og modtage information 
og dokumenter til ansøgninger.  

 

Alle handlinger og funktioner foregår med digital underskrift.  

Log på Tilskudsportalen med NemID medarbejdersignatur 

Det er et krav, at brugere logger på Tilskudsportalen med et NemID 
medarbejdersignatur nøglefil eller nøglekort.  

 

NemID medarbejdersignatur benyttes, når medarbejdere, ledere og ejere skal 

legitimere sig på vegne af virksomheden, organisationen m.fl.  

 

NemID medarbejdersignatur kan bestilles hos Nets DanID A/S. 

 

 

 

Du kan logge på Tilskudsportalen via styrelsens hjemmeside: 

 

Tilskudsportalen til puljeansøgninger  

 

Eller www.star.dk og klik på IT og herefter på Sådan arbejder vi med it i styrelsen: 

 

 

 
Klik på Log på Tilskudsportalen 

Vær omhyggelig med at 
vælge den relevante 
ansøgningssag, når du 
skal sende information 
og dokumenter til 
styrelsen 

https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/tilskudsportalen-til-puljeansoegninger/
http://www.star.dk/
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/


 

 

 
 

Hvis du har NemID medarbejder nøglefil, skal du følge punkt A. 

 

Hvis du har NemID medarbejder nøglekort, skal du følge punkt B. 

 



 

 

4 

 

A 
Vælg fanen Ansøger nøglefil 

 

 

Klik på Gennemse  

 
 
Vælg filen med din medarbejdersignatur 

 
Klik på Open 
 
indtast din adgangskode 

 
Klik på OK  
 

 

 

 

 

 

B 
Vælg fanen Ansøger nøglekort 

 

 

Indtast Bruger-id og Adgangskode  

 

Klik på Næste    

 

Indtast nøgle 

 

Klik på Log på 

 



 

 

5 

 

 

Problemer med at logge på 

Hvis du har problemer med at logge på Tilskudsportalen, kan det fx skyldes: 

 

 at du logger på i browsere, der ikke understøtter NemID. Fx understøtter Apple Safari og Microsoft Edge 
ikke NemID.  

 at du indtaster en forkert adgangskode 

 at du logger på for sent  

 at der er driftsproblemer med NemID  

 at du bliver bedt om at opdatere NemID Nøglefilsprogram  
 
 Driftsstatus NemID 
 

Nøglefilsprogrammet kan opdateres på følgende måder: 

 

1. Kør Nøglefils installation, der er tilgængelig via Software Center eller 
2. Klik på Hent NemID Nøglefilsprogram. Her vil du blive guidet til en side, hvor du kan downloade 

nøglefilsprogrammet. Dette kræver administratorrettighed. 
 

Hvis siden fryser, kan siden opdateres med funktionstasterne F5 eller Ctrl + R.  

Kontakt Portalhelpdesk 

Hvis du oplever systemfejl på Tilskudsportalen, kan du sende beskrivelse og skærmprint af fejlen via e-mail 
til portalhelpdesk@star.dk.  

Opret profil 

Oprettelse af din profil fuldføres ved at du udfylder felterne Personlige oplysninger. 
Virksomhedsoplysninger er udfyldt med oplysninger, der knytter sig til det NemID medarbejdersignatur, 
som du er logget på med. I feltet Vælg institution, skal du klikke på pil til højre i feltet og vælge 
institutionen. 

https://www.nemid.nu/dk-da/om-nemid/aktuelt/driftsstatus/
mailto:portalhelpdesk@star.dk
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Klik på Gem 

 

 

Sæt flueben ved Notificér, hvis 
du vil modtage e-mails, når der 
er nyt i ansøgningerne. 

 

Du kan finde oplysninger om 

virksomheden og P-nummer på  

www.virk.dk  

   

https://datacvr.virk.dk/data/


 

 

 

28. oktober 2021 

 

J. Nr.   

 

AREK / rms  

 

 

Notat 

Spørgsmål og svar om oprettelse på Tilskuds-
portalen 

 

Hvordan får jeg som ansøger adgang til Tilskudsportalen? 

Adgang til Tilskudsportalen sker med en NemID medarbejdersignatur (nøglefil el-

ler nøglekort). NemID medarbejdersignatur benyttes, når medarbejdere, ledere og 

ejere skal legitimere sig på vegne af virksomheden. 

 

Der kan ikke anvendes private NemID log-ins som adgang til Tilskudsportalen.  

 

Tilskudsportalen til puljeansøgninger (star.dk) 

 

Hvordan får jeg en medarbejdersignatur? 

NemID medarbejdersignatur kan bestilles hos Nets DanID A/S.  

 

Medarbejdersignatur - Produkter - Nets DanID 

 

Hjælp og vejledning om medarbejdersignaturer kan ligeledes findes hos Nets: 

NemID medarbejdersignatur (nets.eu) 

 

STAR kan ikke yde hjælp i forhold til oprettelse og brug af medarbejdersignaturer.  

Hvorfor kan jeg ikke logge på Tilskudsportalen? 

Hvis du har problemer med at logge på Tilskudsportalen med NemID medarbejder-

signatur (nøglefil eller nøglekort) kan det skyldes, at du logger på via en browser, 

der ikke understøtter NemID.  

Fx understøtter Apple Safari og Microsoft Edge ikke NemID.  

 

Du kan læse mere om krav til din computer her: 

Krav til din computer (nets.eu) 

https://star.dk/it/saadan-arbejder-vi-med-it-i-styrelsen/oversigt-over-digitale-platforme-for-eksterne-brugere/tilskudsportalen-til-puljeansoegninger/
https://www.medarbejdersignatur.dk/produkter/nemid_medarbejdersignatur/
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur
https://www.nets.eu/dk-da/kundeservice/medarbejdersignatur/krav-til-din-computer

