Midlertidige stimuleringsordninger for opplæring i 2021
Kristelig studieforbund har to midlertidige stimuleringsordninger i 2021 for opplæringsvirksomhet i
regi av våre medlemmer og samarbeidspartnere, og deres menigheter og lokallag.
Vi ønsker å bidra til at arrangørene kan starte nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne
under korona-pandemien, og finne nye måter å drive opplæringen på. Vi vil også bidra til at de som
pleier å ha store arrangement kan få hjelp til å komme i gang igjen med opplæringen, selv om de må
legge nye planer med økte kostnader for å tilpasse seg smitteverntiltakene og de restriksjonene som
til enhver tid gjelder.
Under pandemien har det vært færre kurs i 2020. Vi har derfor ubrukte midler fra fjoråret som vi har
fått anledning til å bruke til å stimulere til opplæring i 2021.
DET ER ULIKE FRISTER FOR Å SØKE TILSKUDD FRA DE TO STIMULERINGSORDNINGENE,
se informasjon under hver ordning.
EGET SØKNADSSKJEMA FOR ORDNING 1 OG 2 SKAL BRUKES OG MÅ SENDES INN DIGITALT.

Stimuleringsordning 1
Nytt tilbud som menigheten/organisasjonen ikke har hatt tidligere
Hensikt
Stimulere til nytenkning og oppstart av ny opplæringsvirksomhet, og gjøre det lettere å komme i
gang med korte kurs med 4 kurstimer og nettkurs.
Ny forskrift til voksenopplæringsloven gir anledning til å ha kurs ned til 4 kurstimer (tidligere minst 8
kurstimer). Fram til 1. juli 2021 er det anledning til å ha heldigitale kurs pga. smittevernrestriksjonene
under korona-pandemien (ordinært regelverk sier at man må kombinere elektronisk kommunikasjon
med fysiske samlinger, og at nettdelen ikke kan overstige kurstimene ved fysiske samlinger).
Aktuell opplæring
Opplæringen kan være for nye målgrupper eller nye kurs og temaområder, oppstart av 4-timers kurs
eller nettkurs, smågruppevirksomhet eller dialoggrupper, talentutvikling og mentorlæring eller andre
former for organisert opplæring for deltakere fra 14 år og oppover.
Tidsbegrensning
Opplæringen må gjennomføres i løpet av 2021, med unntak av heldigitale kurs som må gjennomføres
innen 1. juli. Korona-unntaket for heldigitale kurs går ut den 1. juli, deretter må minst 50 % av
kurstimene gjennomføres med fysiske samlinger.
Tilskudd
Vi gir 5 000 kr i tillegg til timetilskuddet i den ordinære tilskuddordningen.
Tilskudd fra stimuleringsordning 1 gis til kun ett kurs pr søker, dvs. til den lokale menigheten eller
organisasjonen, avdelingen, institusjonen eller sentralleddet.

Tilskuddet vil bli utbetalt sammen med ordinært tilskudd når kurset er gjennomført og søknad om
kurstilskudd er godkjent.
Søknadsrutiner
Søknad sendes på vedlagte skjema til post@k-stud.no
Søknadsfrist: 26. mars.
Tilsagn gis innen 1. mai.
Ferdigrapportert og godkjent kurs (ordinær tilskuddssøknad etter endt kurs) utløser tilskuddet.

Stimuleringsordning 2
Arrangementsstøtte ved leirer og andre kurs med mange delkurs og
smågrupper
Hensikt
Bidra til at medlemmer som pleier å ha store arrangement med mange delkurs og smågrupper skal
bli i stand til å starte opp igjen virksomheten under koronapandemien gjennom tilpassede
kursopplegg.
Størrelse og læringsarena
Tilskuddet kan gis til arrangement med mer enn 15 delkurs/grupper som gjennomføres innenfor
samme tidsrom. Av hensyn til smittevernregler ifm. koronapandemien kan alternative løsninger for
fysiske møteplasser og elektroniske samlinger benyttes, men alle elementene må høre til samme
arrangement.
Tidsbegrensning
Opplæringen må gjennomføres i løpet av 2021.
Tilskudd
Støtten skal gi noe kompensasjon for økte kostnader og/eller lavere ordinært kurstilskudd pga færre
kurstimer. Tilskuddet beregnes skjønnsmessig i forhold til budsjettet for arrangementet og hva
omfanget ville vært ved ordinær opplæringsvirksomhet.
Tilskudd fra stimuleringsordning 2 gis til inntil tre omfattende kurs pr arrangør, dvs. den lokale
menigheten eller organisasjonen, avdelingen, institusjonen eller sentralleddet.
Tilskuddet vil bli utbetalt sammen med ordinært tilskudd når kurset er gjennomført og søknad om
kurstilskudd er godkjent.
Søknadsrutiner
Søknad sendes på vedlagte skjema til post@k-stud.no
Søknadsfrister: 15. februar for arrangement som skal gjennomføres i løpet av vårhalvåret, og 15. juni
for arrangement som skal foregå i løpet av sommeren og høsten.
Foreløpig tilsagn gis innen 1. mars ved første søknadsrunde og 1. juli ved andre søknadsrunde.
Ferdigrapporterte og godkjente kurs (ordinær tilskuddssøknad etter endt arrangement) utløser det
endelige tilskuddet.

Søknadsskjema stimuleringsordning 1, nytt opplæringstilbud i 2021
Arrangør
Menighet/organisasjon:
Hvilken av K-studs medlemsorganisasjoner dere
tilhører:

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Adresse og postnummer:
Kontonummer:
Beskriv kort hva dere starter opp og hva dere
vil oppnå:

Start- og sluttdato for opplæringen:

Kurstittel
Oppgi tittelen på kurset/gruppa deres her.
Merk at det er en forutsetning at kurset er
tilskuddsberettiget etter den ordinære
tilskuddsordningen for kurs og grupper.

Studieplan
Oppgi navn på studieplanen dere skal følge. Det
er en forutsetning at dere følger en godkjent
studieplan. Hvis dere lager deres egen plan må
den være godkjent før denne søknaden kan
behandles.

Forpliktende signatur
For studieforbundet
Jeg bekrefter
- at opplysningene i søknaden er korrekte
- at dette er et nytt tilbud i deres
menighet/organisasjon
(navn og dato):

Søknaden sendes elektronisk til post@k-stud.no
innen den 26. mars 2021.

Søknadsskjema stimuleringsordning 2, arrangementsstøtte for
leirer og andre kurs med mange delkurs og smågrupper
Arrangør
Menighet/organisasjon:
Hvilken av K-studs medlemsorganisasjoner dere
tilhører:

Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

Adresse og postnummer:
Kontonummer:
Kurstittel
Oppgi tittelen på arrangementet.
Merk at det er en forutsetning at leieren/kurset
er tilskuddsberettiget etter den ordinære
tilskuddsordningen for kurs og grupper.

Studieplan
Oppgi navn på studieplanen dere skal følge.
Merk at det er en forutsetning at dere følger en
godkjent studieplan. Hvis dere lager deres egen
plan må den være godkjent før denne søknaden
kan behandles.

Beskrivelse av redusert aktivitet og tilpassede
løsninger som følge av korona-restriksjoner:

Beskrivelse av hva som skal til for at dere skal
kunne gjennomføre arrangementet:

Hvilket kurstimetall dere ville hatt ved
ordinært arrangement:

Økte kostnader ved alternativ gjennomføring,
f.eks. leie av lokaler, honorarer m.m.
Kursbudsjett må legges ved.

Hvilket kurstimetall dere oppnår med tilpasset
arrangement:

Forpliktende signatur
Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er
korrekte

For studieforbundet

(navn og dato):

Søknaden sendes elektronisk med vedlagt kursbudsjett til post@k-stud.no
innen den 15. februar for arrangement som skal gjennomføres i løpet av vårhalvåret
innen den 15. juni for arrangement som skal foregå i løpet av sommeren og høsten

