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ANSØGNING
om støtte til videreuddannelse, fra

JOHANNES BIRCHS LEGAT FOR BORNHOLM
Indsendes inden hvert års 1. april
FØLGENDE PUNKTER SKAL VÆRE OPFYLDT, FØR ANSØGNINGEN KAN BEHANDLES











Ansøgeren skal være opvokset og have haft sin grundlæggende skoleuddannelse på Bornholm.
Kopi af eksamensbevis vedlægges.
Der ydes ikke støtte til 1. års studier.
Den samlede studietid skal være min. 3 år, og der skal være mindst 12 mdr. tilbage af studietiden.
Bevidnet dokumentation for studieaktivitet i form af seneste eksamensudskrift vedlægges.
Ansøgere må ikke være fyldt 26 år, når der søges første gang.
Der kan maksimalt opnås støtte i 3 år.
Optagelse samt varighed af studieophold (min. 4 mdr.) på udenlandsk universitet skal dokumenteres.
Såfremt studiet i udlandet er meritgivende, skal dette oplyses.
Særlige muligheder for ingeniørstuderende! Se mere på www.birchslegat.dk

Navn:_______________________________________________________ CPR nr.:
Adresse:__________________________________________ Postnr.: + By:
Uddannelsessted:
Fag og niveau:
Hvornår er uddannelsen påbegyndt, md/år: ________/________Forventes afsluttet, md/år:
Har du tidligere modtaget støtte fra Birchs Legat: Nej
Søges legatet til udlandsophold: Nej
Giver udlandsopholdet merit: Nej

Ja
Ja

Ja

Hvornår:

Hvor:
Evt. hvor meget:

Skal legatet anvendes til:


sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet



logi, kost og småfornødenheder på studiestedet i udlandet



dokumenterede udgifter til undervisning, deltagerafgifter og lignende i udlandet
således at det opfylder betingelserne for skattefrihed? Nej

Ja

evt. kommentar________________________________________________

INDTÆGTSFORHOLD
Hvordan var din indtægt sammensat sidste år
Statens Uddannelsesstøtte:

kr. ____________________

Legater:

kr. ____________________

Studielån:

kr. ____________________

Erhvervsindtægt:

kr. ____________________

FORMUEFORHOLD
Hvor stor er din formue:

kr. ____________________

/
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OPLYSNINGER OM FORÆLDRE
(Udfyldes kun ved førstegangsansøgninger)
Fars navn:
Fars adresse:
Tidsrum for bopæl på Bornholm:
Mors navn:
Mors adresse:
Tidsrum for bopæl på Bornholm:
Er der særlige forhold, som efter din mening kan have betydning ved vurdering af din ansøgning, anføres disse på
særskilt bilag.

ALLE ANSØGERE FÅR SVAR I JUNI MÅNED.
HVIS DIN ANSØGNING IMØDEKOMMES, OVERFØRES BELØBET PR. 1. AUGUST TIL:

Pengeinstituttets navn.:
Afdeling:
Pengeinstituttets adresse:
Reg.nr.:
Konto nr.:

Sted:
Dato:

Underskrift:

ANSØGNINGEN INDSENDES INDEN DEN 1. APRIL TIL:
Johannes Birchs Legat for Bornholm
c/o Jesper Hansen
Bredgade 7
3730 Nexø

Ansøgning modtaget

/

20____

Bemærkninger: ___________________________________
Udfyldes af Birchs Legat

