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Riktlinjer för resebidrag till internationella studieresor  
 
 
 
Syfte 
Skapade kontakter, nya kunskaper och erfarenheter ska kunna användas i verksamheten på 
hemmaplan. De internationella studieresorna ska berika och utveckla verksamheten ur ett 
internationellt perspektiv. Resorna ska gärna leda till långsiktiga relationer. 
 
 
Målgrupp 
Bidraget kan sökas av: 
 
• Elev- och ungdomsgrupper  
• Ideella föreningar 
 
Ett krav är att den sökande bor och är folkbokförd i Haninge. Studieresor under vårterminen för 
avgångsklasser på högstadiet och gymnasiet är inte prioriterade. Skälet till detta är att syftet med 
de internationella studieresorna (se ovan) då inte kan uppfyllas. 
 
 
Resmål 
• Resmålet ska ligga i ett EU-land eller i övriga Europa inklusive Turkiet och Ryssland. 
• Studieresor till Haninges vänorter är prioriterade.  
 
Ansökan 
I ansökan ska anges: 
 
• Syfte och mål med studieresan. 
• Förberedelser  
• Aktiviteter på plats, bifoga program. 
• Hur kommunikationen ska ske, behövs tolk? 
• Antal deltagare (vuxna/elever/ungdomar). 
• Antal dagar, färdsätt och boende 
• Total budget och ansökt belopp. 
• Beskrivning av hur nya erfarenheter ska användas framöver. 
 
Bidrag kan inte sökas för nöjesresor eller träningsläger.  
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Ansökningsperiod 
Utlysning och ansökningstid för resebidrag bestäms av kommunstyrelseförvaltningen och 
resan måste genomföras under innevarande år.  
 
Bidragets storlek 
Resebidrag kan beviljas med maximalt 1 000 kronor/person dock max 5 000 kronor/grupp. 
Avsatt belopp är 25 000/år.  
 
 
Annan medfinansiering 
Ange i ansökan om ni söker medfinansiering från någon annan organisation, förening eller 
liknande. 
 
 
Avrapportering 
Skriftlig rapport ska lämnas till kommunstyrelseförvaltningen snarast efter det att studieresan 
avslutats, dock senast under innevarande år. Deltagarna ska även vara beredda att lämna en 
muntlig redovisning.  
 
 
Utbetalning av bidrag 
50 % av det beviljade beloppet betalas ut efter beslut och 50 % efter inlämnad skriftlig rapport. 
Om det faktiska deltagarantalet blir lägre än i ansökan kommer bidraget att reduceras i 
motsvarande grad. Om genomförandet av resan avviker markant från ansökan när det gäller 
syfte, mål, aktiviteter eller resdagar görs en prövning av om hela eller delar av resebidraget ska 
återkrävas.  
 
 
 
 


