Ansökan om bidrag från
Stiftelsen Astrid och Einar
Holmgrens Understödsfond
Enligt Stiftelsens stadgar lämnas bidrag till ”behövande och i Köpings kommun
skrivna barn och ungdomar, vilkas löftesrikt påbörjade studier eller
utbildning synas av ekonomiska skäl icke kunna utan bidrag till levnads- och
studie- eller utbildningskostnaderna fullföljas till avsedd slutexamen eller
däremot svarande praktisk eller teoretisk utbildning”.
Den sökande skall vara mellan 18 och 25 år.
Ansökan ska gälla eftergymnasiala studier.
ANSÖKAN SKA VARA STIFTELSEN TILLHANDA SENAST 1 AUGUSTI
OBS Studieintyg skall kompetteras ansökan, gäller både sökanden för andra och
tredje gången!

Till
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
Jag anhåller om bidrag från Stiftelsen. Rörande mina personliga och ekonomiska förhållanden
hänvisas till på följande sidor lämnade uppgifter. Jag försäkrar att dessa uppgifter är
fullständiga och sanningsenliga. Skulle mina förhållanden i något väsentligt avseende ändras,
förbinder jag mig att omedelbart skriftligen underrätta Stiftelsens styrelse därom. Jag har
informerats om hur stiftelsen behandlar mina personuppgifter och samtycker till detta.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Uppgifterna i denna ansökan intygas av följande två opartiska vittnen.
Ort och datum

Ort och datum

Namnteckning

Namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Adress

Adress

Blanketten samt personbevis (med uppgift om tidigare folkbokföring) insändes till
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
c/o Köpings församling, kyrkoherden
Stora Kyrkogatan 3
731 32 Köping

Lämna svar på nedanstående rader eller hänvisa till bilaga om mer plats krävs.

Sökanden
Fullständigt namn

Personnummer

Folkbokförd i följande församling (bifoga personbevis)

Kontonummer med clearingnummer

Adress (på folkbokföringsorten)

Postadress

Telefonnummer

Mobiltelefon

Om den sökande ej är skriven i Köpings kommun vid ansökningstillfället, uppge folkbokföringskommunen dessförinnan

Utbildning
Vilken skol- eller yrkesutbildning har du hittills erhållit?

Vilken utbildning planerar du att gå på?

Studieort och –land för planerad utbildning

Beräknad utbildningstid

Ekonomi
Arbetsinkomster (uppskattade under studieåret 2018/2019)

Egen taxerad förmögenhet (taxeringsår 2017)

Studiebidrag

Studielån

Andra bidrag under det kommande studieåret

Vilka är de direkta kostnaderna för din planerade yrkesutbildning eller dina studier, t ex kursavgifter, undervisningsmateriel?

Vilka är dina möjligheter att finansiera utbildningen eller studierna?

Övriga upplysningar

Bidragsyrkande
Ange det bidragsbelopp du yrkar från stiftelsen för studieåret 2018/2019 (Obs! Ny ansökan erfordras för varje studieår).
Obligatorisk uppgift.

Övrigt
Lämna här de upplysningar i övrigt om dina personliga förhållanden som du anser vara av vikt, eller speciella skäl att du ska
erhålla bidrag.

Så behandlar Stiftelsen dina personuppgifter
(Information enligt personuppgiftslagen - PuL)
Personuppgifter som du lämnar i denna ansökan eller som registreras i övrigt inom ramen för
ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige – Stiftelsen Astrid och
Einar Holmgrens understödsfond - för att administrera ansökningsförfarandet.
Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga
register, t ex uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister,
SPAR.
Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till SEB Enskilda Banken, som
för stiftelsens räkning administrerar ansökningsförfarandet. Uppgifterna kan även komma att
lämnas ut till myndighet enligt gällande lagstiftning.
Om du önskar mer information om vilka personuppgifter om dig som stiftelsen eller dess
biträde behandlar kan du skicka en skriftlig - av dig egenhändigt undertecknad - begäran
härom till:
Stiftelsen Astrid och Einar Holmgrens understödsfond
SEB Enskilda Banken
Stiftelser & Företag ST S3
106 40 Stockholm
Till samma adress skriver du om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig
personuppgift.

