Tilskuddsregler
Kursvirksomhet
i frivillige
organisasjoner

1. Arrangør
Arrangøren må være organisasjonsledd i en av Studieforbundets
medlemsorganisasjoner.
2. Tilskudd pr. time
Tilskuddssatsen fastsettes årlig. Maksimal utbetaling pr. kurs er kr 3.000.
Utgifter og inntekter i forbindelse med kurset skal regnskapsføres av
arrangøren og må kunne dokumenteres med bilag ved kontroll.
3. Studieplan
Opplæringen skal følge et godkjent pedagogisk opplegg med opplysninger
om arbeidsmåter og innhold for hver kursdag. Studieforbundet har oversikt
over tidligere godkjente studieplaner og godkjenner nye studieplaner. Det
gis ikke tilskudd til studietiltak i idrett og dans, med visse unntak.
4. Kunngjøring
Opplæringen skal være åpen for alle og må være offentliggjort ved
annonsering, oppslag, kurskatalog eller på annen måte.
5. Deltakere
Minst 5 deltakere må fullføre studietiltaket. Med fullføring menes at den
enkelte deltaker har vært tilstede minst 75% av tiden. Deltakelsen skal
dokumenteres med navn, adresse og fødselsår for deltakerne.
Minstealder for deltakere er 14 år ved kursstart.
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7. Studietime
For å få støtte må studietiltaket være på minst 12 timer. En studietime er på
60 minutter. Totalt antall studietimer kan ikke overstige antall klokketimer.
Studietimer som gjennomføres med lærer/instruktør, skal rapporteres som
timer med lærer.

www.comitas.no

6. Kursbevis
Alle deltakere som gjennomfører kurs i Studieforbundets regi, skal ha
kursbevis eller annen skriftlig dokumentasjon. Kursbeviset kan bestilles hos
Studieforbundet eller lastes ned fra våre hjemmesider. Dersom arrangøren
bruker egenproduserte kursbevis må Studieforbundets navn være påført.

ABC for
kursarrangører

Hva er
Studieforbundet
Studieforbundets
medlemmer:
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norsk Kennel Klub
4H Norge
Den Norske Turistforening
Det norske hageselskap
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges speiderforbund
Natur og Ungdom
Norges Naturvernforbund
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Norges Kaninavisforbund
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Roseforening
Norsk Botanisk Forening
Hest og Helse
Norges Birøkterlag
Det norske Skogselskap
Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Det grønne
studieforbundet
Felles for medlemsorganisasjonene
er deres interesse og
engasjement
for grønne verdier

Studieforbundet er et serviceorgan
for medlemsorganisasjonene og
skal legge forholdene til rette for
kurs og studiearbeid sentralt og
lokalt.
Studieforbundet administrerer
og formidler statstilskudd til kursarrangørene. Det er utarbeidet enkle
rutiner som må følges, hvis man
skal ha tilskudd etter Voksenopplæringsloven.
Studieforbundet er en pedagogisk
ressurs for sine medlemmer og
fremmer kvalitet på studiearbeidet.
Studieforbundet godkjenner alle
studieplaner som skal brukes.
Studieforbundet er pådriver overfor
Voksenopplæringsforbundet og
offentlige myndigheter for å sikre
bedre rammebetingelser for
studiearbeid.

Du finner mer informasjon på våre
hjemmesider
www.naturogmiljo.no
Kontoradresse:
Studieforbundet natur og miljø
Gml. Ringeriksvei 6
1369 Stabekk
Tlf: 67 10 22 60 Faks. 67 58 30 18
Epost: post@naturogmiljo.no

Hvordan søke om
tilskudd?
Hvem kan søke om støtte?
Alle våre medlemsorganisasjoner og deres lokallag kan søke om
tilskudd til kurs.
Studieplanen
For å få tilskudd må det foreligge en godkjent studieplan som beskriver
hva opplæringen går ut på. Studieforbundet arkiverer alle godkjente
studieplaner. Du kan enten bruke disse eller lage din egen skreddersydde plan. Du finner studieplanveilederen på våre hjemmesider eller
du kan ringe oss og få den tilsendt.
Søk om støtte før kursstart
Du må søke om støtte før kursstart. Du kan enten finne søknadsskjema
på Studieforbundets hjemmeside www.naturogmiljo.no, eller du
kan ringe oss å be om å få tilsendt et søknadsskjema.
Husk å oppgi studieplannummeret
Oppgi studieplannummeret (4 siffer) hvis du bruker en tidligere godkjent
studieplan. Eventuelle mindre avvik kan forklares i et vedlegg. Skal du
benytte en ny studieplan, skriv ”ny” og legg denne ved for godkjenning.
Fremmøteregistrering på rapportskjema
Når søknaden er godkjent i Studieforbundet, mottar du et rapportskjema
med godkjenningsnummer. Kursarrangøren registrerer fremmøte og
annen nødvendig informasjon på skjemaet. Skjemaet returneres til
Studieforbundet innen 3 måneder etter siste kursdag. For kurs som
avsluttes i oktober - desember er siste frist for innsending av rapport
15. januar året etter. Rapportskjemaet skal signeres av kursleder eller
lærer. Uriktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av
tilskudd.
Økonomi
Inntekter og utgifter for kurset må oppgis. Dette er viktige statistiske
opplysninger som kreves besvart for å få tilskudd.
Utbetaling av tilskudd
Tilskuddet overføres arrangørens bankkonto normalt innen en måned
etter at Studieforbundet har mottatt rapportskjema.

