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Raseborgs stad   
 

Principer för beviljande av utbildningsunderstöd 
 
 
Idrottsföreningar registrerade i Raseborg, kan ansöka om understöd för tränarutbildning 
som genomförts under verksamhetsåret. 
 
Utbildningsunderstöd kan beviljas till idrottsföreningar för ersättande av kostnaderna för 
utbildning av ledare och tränare. Utbildningsunderstöd kan beviljas också till föreningar för 
specialgrupper som huvudsakligen ordnar idrottsverksamhet. 
Enligt prövning kan understöd beviljas även till ledare eller tränare som verkar inom 
föreningar i Raseborg om de själva har betalat för utbildningen. 
 
Föreningens interna utbildning ska ha en klart stödjande inverkan på föreningens tränings- 
eller utbildningsverksamhet samt en utomstående utbildare. Föreningens interna 
arbetsmöten omfattas inte av understöd. Med understöd stöds inte utbildning som syftar till 
yrkesexamen (t.ex. yrkesexamen eller specialyrkesexamen för tränare) eller yrkesinriktad 
påbyggnadsutbildning. 
 
Till ansökningar tillhörande grupp A) eller B) bifogas verifikat av de betalda 
utbildningskostnaderna eller kopior av dem samt betyg/intyg över slutförda utbildningar. 
 
A) Utbildning som sker utanför Raseborg 
- kostnaderna som ersätts omfattar kurs-, inkvarterings-, mat- och resekostnader 
- resekostnaderna ersätts enligt kollektivtrafikens taxor 
- kostnaderna för utbildning utomlands ersätts endast av särskilt vägande skäl 
- undervisningsmaterial som anskaffats skilt på utbildningsevenemang (böcker, DVD m.m.) 
ersätts inte 
 
B) Utbildning som sker i Raseborg 
- endast deltagaravgifter till kursen ersätts 
- utbildningens längd ska vara minst tre timmar 
- samma bilagor till ansökan som ovan 
 
C) Utbildning som föreningen själv anordnar 
- åtminstone åtta personer bör delta i utbildningen 
- kostnaderna som ersätts omfattar lokalhyra och arvode till ledare/föreläsare   
  (resekostnader för denna ersätts endast av särskilt vägande skäl) 
- utbildningens längd ska vara minst tre timmar 
- till ansökan fogas verifikat av de betalda kostnaderna för lokalhyra och föreläsararvode 
eller kopior av dem samt en lista över deltagare i utbildningen 
 
Ansökning av utbildningsunderstöd och dess storlek: 
- utbildningsunderstöd för perioden 1.1–31.12 söks i februari senast den dag som separat 
meddelas 
- om det anslag som fördelas inte täcker de godkända utbildningskostnaderna, bestäms 
understödsandelen (för godkända kostnaders del) procentuellt av hela anslaget. 


