ANSÖKAN OM KORTTIDSSTUDIEBIDRAG
I ALFABETISERING I SAMISKA
Sänds till:
Sametinget
Box 90
981 22 Giron

Sökande
Förnamn

Efternamn

Adress

Personnummer

Postnummer

Telefon

Postort

E-post

Min bakgrund (Flera alternativ går att kryssa i)
Jag själv, föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet
Jag är med i sameröstlängden
Jag har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden till Sametinget
Jag kan inte skriva på samiska

Jag kan delvis skriva på samiska

Jag kan inte läsa på samiska

Jag kan delvis läsa på samiska

Nordsamiska

Sydsamiska

Lulesamiska

Umesamiska

Pitesamiska

Uppgifter om utbildningen
Utbildningsanordnare

Kontaktperson utbildningsanordnare (namn och telefon)

Lärare (namn och telefon)

Kursort

Kursdatum fr.o.m. – t.o.m.

Nordsamiska

Sydsamiska

Lulesamiska

Umesamiska

Antal kurstimmar
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Pitesamiska

Studiemål

Mål 1 Grund (1-360 timmar)
Mål 2 Fortsättning (361-720 timmar)

Alt. A) Antal kursdagar vid
heldagsstudier

Alt. B) Antal kurstillfällen vid del av dag,
exempelvis studiecirkel
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Alla uppgifter är obligatoriska!
Kontrollera att du fyllt i alla
uppgifter och bifogat
kursbekräftelse/kursprogram
innan du skickar in din
ansökan!

Bidrag som jag söker:
Studiebidrag Bidraget är skattefritt och lika för alla

studerande. Beloppet justeras årligen efter
prisbasbeloppet; f.n. 104.12 kr/timme (2021)

Kostbidrag

Bidrag för kost lämnas per dag med ett belopp som utgör 0,2 procent av prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om platsen där
utbildningen äger rum är längre än 50 km från den studerandes ordinarie bostad och om den studerande övernattat på
eller i anslutning till utbildningsorten. Bidrag för kost lämnas för högst 14 dagar per utbildningstillfälle och 30 dagar/år.

Logibidrag

Bidrag för logi lämnas per natt för den faktiska kostnaden med högst 0,5 procent av prisbasbeloppet. Bidraget lämnas om
platsen där utbildningen äger rum ligger längre än 50 km från den studerandes ordinarie bostad. Bidrag för logi lämnas
för högst 14 nätter per utbildningstillfälle och 30 nätter per år.

Resebidrag

Bidrag lämnas för resa till och från den plats där utbildningen äger rum om den studerandes ordinarie bostad ligger
längre bort än 3 kilometer från utbildningsorten och om den faktiska kostnaden överstiger 0,5 procent av
prisbasbeloppet. Bidrag för resor får uppgå till högst 5 procent av prisbasbeloppet per utbildningstillfälle.

Har du tidigare fått korttidsstudiebidrag i alfabetisering i samiska?
Nej

Ja

Utdrag ur SFS 2007:1347 Förordning om statsbidrag vid vissa studier i samiska:
10 § Statsbidrag får inte lämnas till personer som, under samma tid som bidraget
avser, får
1. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), eller
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser.
Om den sökande får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning under den tid som statsbidrag söks för,
får statsbidrag bara lämnas för kostnader för resor, kost och logi enligt 8 §. Förordning (2017:832).

Till ansökan ska följande bilaga bifogas från utbildningsanordnare:
Kursbekräftelse eller kursprogram från utbildningsanordnare (Samernas utbildningscentrum, studieförbund, folkhögskola,
kommunal vuxenutbildning). En kursbekräftelse/intyg ska innehålla uppgifter om kursdeltagarens namn, kursort, språk,
kursstart, kursavslut, antal kurstimmar, antal kursdagar/kurstillfällen och lärare.

Ansökan ska ha kommit in till Sametinget senast en (1) månad före utbildningsstart.
För sommarkurser ska ansökan ha kommit in senast den 15 maj. Med sommarkurs avses kurs som påbörjas och
avslutas under perioden juni - augusti.

Sökandes underskrift
På heder och samvete intygar jag riktigheten av lämnade uppgifter:
Ort och datum

Underskrift
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Namnförtydligande
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