
Tillsammans ökar vi lärandet, 
välmåendet och sammanhållningen
i samhället.

ARRANGERA KURSER MED BIDRAG
FRÅN SFV:S STUDIECENTRAL

1 HAR ER FÖRENING EN KURSIDÉ?

Visste ni att det finns möjlighet att ansöka om statsbidrag från SFV:s studiecentral för era kurser? 
På sfv.fi/kursbidrag kan ni bekanta er med instruktionerna för hur ni ansöker om kursbidrag. 
Kursen ni anmäler till oss och ansöker om bidrag för blir en så kallad samarbetskurs.

2 PLANERA KURSEN

Samarbetskursens form kan variera – det kan vara en längre regelbunden kurs, en föreläsning,
ett seminarium, en digital kurs eller något annat. För att få bidrag ska kursen bland annat:

• räcka minst tre timmar (3 x 45 minuter)
• ha minst sju deltagare (i undantagsfall fem för specialgrupper). 

Kursbidraget är högst 50 % av godkända timkostnader men max. 30 euro/timme. 
Vi hjälper er att komma i gång med kursplaneringen – ta gärna kontakt!

3 ANMÄL KURSEN

Anmäl samarbetskursen på kurser.sfv.fi, före kursen startar. Bifoga ett kursprogram där det
tydligt framgår information om kursens tema och innehåll, datum och klockslag samt kursledare. 
Vi ger besked om beviljat bidrag så fort som möjligt, oftast inom två veckor efter kursanmälan.

4 GENOMFÖR KURSEN

Ordna kursen enligt kursprogrammet. Bidraget kan användas till arvoden, marknadsföring, 
material och traktering men inte till lönekostnader för egen personal under arbetstid,
kostnader för administration eller planering.

5 REDOVISA KURSEN

Redovisningen ska göras senast fem veckor efter avslutningen. Bifoga i redovisningen
en deltagarlista med namn och kontaktuppgifter, information om kursprogrammet
ordnats som planerat samt kostnader och intäkter. Efter godkänd redovisning betalar
SFV:s studiecentral ut bidraget.

sfv.fi/kursbidrag
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