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SÄLLSKAPET FÖR BEFRJÄMDE AV STOCKHOLMS BORGARSKOLAS STIPENDIESTIFTELSE 

Stipendier till avgående elever vid gymnasieskolan i Stockholm. Företrädesvis för bedrivande 
av kompletterande språkstudier i utlandet. Sista ansökningsdag 15 maj 2022.  

 

 
 

 

Till ansökan bifogas kopior av: 
 

 Personbevis med ändamål studier 

 Senaste betyg från gymnasieskola 

 Övriga bilagor som styrker ansökan, t.ex. antagningsbesked för fortsatta 
studier/språkstudier om sådant redan finns, kostnadsuppgift för planerade studier, 
språkstudier, kurser mm. 
 

Personbevis beställs från Skatteverket via webbplatsen www.skatteverket.se eller genom att 
ringa deras servicetelefon 020-56 70 00. 
 
 
 

OFULLSTÄNDIG ANSÖKAN BEHANDLAS INTE 
 
 
 
 

Sökandes 
personuppgifter 

Personnummer 

 
Förnamn Efternamn 

Sökandes 
adress och 
telefonnummer 

Bostadsadress 
 
Postnummer, postadress 

E-postadress Telefon dagtid 
 

Skola (gymnasieskola i Stockholm)  
 

Program Årskurs 

Vårdnadshavare 
Uppgifter om 
vårdnadshavare 
behövs endast om 

eleven är under 18 år. 

Personnummer 

 
Förnamn Efternamn 

Personnummer 

 
Förnamn Efternamn 

Beskriv vad du söker stipendium för. Bifoga gärna ett personligt brev . Stipendier beviljas 
i första hand för språkstudier eller språkresa i utlandet efter avslutad gymnasieskola. 

 

 

 

 

 

 
Vad kostar det du söker bidrag för/till? Bifoga prisuppgift och information om dina planerade studier, 

språkkurs eller liknande. Ange även ev. annan finansiering, t.ex. andra erhållna stipendier. 

A) Kr 

B) Kr 

C) Kr 

Summa kostnader Kr 

Annan finansiering, var god specificera Kr 

Resterande att finansiera / Sökt belopp Kr 

http://www.skatteverket.se/
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Bekräftelse på att ansökan kommit fram meddelas inte. Om du blir aktuell för detta stipendium 
kommer Donationsstiftelsegruppen att kontakta dig för komplettering av din ansökan:  
 

 Ansökan ska kompletteras med ditt avgångsbetyg från avslutad gymnasieskola efter 
vårterminens slut, senast den 15 juni 2022.  

 Inför utbetalning av stipendium ska du även skicka in bekräftelse på att du är 
antagen till de studier som ansökan avser alternativt kopia av inbetald studieavgift.  
 

Utbetalning kan tidigast ske i juni 2022. Svar med vidare information meddelas endast de som 
beviljas bidrag. Beslutet går ej att överklaga. Om beviljad språkresa/studier inte genomförs ska 
erhållet bidrag återbetalas. 

 
Om du blivit beviljad stipendium från en stiftelse går utbetalningen till på följande vis: 
Ett engångsbelopp betalas ut. Bankkontonummer behöver inte anges i ansökan, 
betalningssystemet söker efter ditt kontonummer. Skulle betalningssystemet inte hitta något 
kontonummer skickas en utbetalningsavi till dig.  

 
SAMTYCKE, FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT 

 
Jag/Vi har tagit del av hur Stockholms stads stiftelser behandlar mina/våra personuppgifter i 
bifogat dokument till ansökan ”Bilaga GDPR 2022, Stockholms stads information om 
personuppgiftsbehandling”. 
 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke gällande behandling av uppgift om hälsa och det 
gör du genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Jag/vi försäkrar att de upplysningar som jag/vi har lämnat är sanningsenliga och 
fullständiga. 
 
Datum Elevens underskrift Datum Förälders/vårdnadshavares underskrift (för 

omyndig elev) 

 
 

Sista ansökningsdag är 15 maj 2022 
 
 

Ansökan ska vara poststämplad senast 15 maj 2022 
 
 

 

Ansökan skickas till: 
 

Stadsledningskontoret 
Donationsstiftelsegruppen 
105 35 Stockholm 
Automatisk telefonservice: 08-508 29 800 Hemsida: start.stockholm/stiftelser 

 


