Ansøgning om uddannelseslegat 2020
GEM dette skema lokalt på din computer, før du går i gang.
Favrskov Kommune administrerer tre private uddannelseslegater. Bemærk de kriterier, som skal være opfyldt, før du kan
komme i betragtning til at modtage midler. Sæt kryds ved det/de legater, du søger og udfyld skemaet med dine oplysninger
nedenunder.

Ejendomsmægler N.C.A.
Bjørn og Hustru Ane og
Datter Ellen Bjørns Mindeog Udstyrslegat

Ansøger skal have bopæl i den tidligere Hammel Kommune, eller mindst 2 års tilknytning hertil.

Førstelærer Antoni
Jensens og hustru Mette
Lauridsens legat for unge
studerende mænd og
kvinder.

Til fordel for studerende, der læser til lærereksamen, studentereksamen eller
en afsluttende eksamen med en af disse som grundlag.

Til fordel for borgere, som er under uddannelse til livsstilling fra f. eks. lærerseminarium eller
universitet, eller håndværkere, som er under videreuddannelse, herunder deltagelse i kurser eller
fagskole. Legatet kan også søges af kvinder, der agter eller har indgået ægteskab i
ansøgningsåret. Legatet er skattepligtigt for modtageren.

Ansøgere skal leve op til følgende kriterier:
- ansøger skal være efterkommer af Antoni Jensen og Mette Lauridsens søskende
(skal dokumenteres) og/eller,
- ansøger skal være født i den tidligere Hammel Kommune og/eller
- ansøgers forældre skal have haft bopæl i mindst 10 år i den tidligere Hammel Kommune
Modtagere af legatet får tildelt en portion af legatmidlerne hvert år, indtil perioden for
den normerede studietid udløber på det pågældende studium. Der skal hvert år indsendes
dokumentation for fortsat uddannelse. Legatet er skattepligtigt.

Oda og Robert Olsens af
Hadsten Mindelegat

Ansøger og/eller ansøgers forældre skal have bopæl i den tidligere Hadsten Kommune.
Til fordel for unge, der er i gang med en lang, videregående uddannelse (5 og 6-årige u
 ddannelser
efter adgangsgivende eksamen). Legatet er betinget af studieophold i u
 dlandet, og der skal
vedlægges dokumentation herfor. Der skal også vedlægges en motiveret ansøgning. Legatet er
skattefrit for modtageren.

Ansøgers cpr-nummer:
Ansøgers navn:
Ansøgers nuværende adresse
(vej, postnr., by):
Ansøgers evt. tidligere adresse i den by
som legatet vedrører: (vej, postnr., by):
Studie- eller uddannelsesnavn:
Måned/år for studiestart og studieslut
(normeret tid):
Beskriv hvad hjælpen skal bruges til
(eller vedhæft evt. bilag):
Ansøgninger, der ikke er vedlagt fyldestgørende og formel dokumentation for opfyldelse af ovennævnte kriterier, kan uden videre blive
afvist. Favrskov Kommune indhenter adresseoplysninger om dig for at afklare, om du opfylder bopælskriterierne (du behøver derfor ikke
vedlægge dokumentation herfor).
Du skal sende din ansøgning fra din digitale postkasse (f. eks. via borger.dk) senest 1. september 2020:
Modtager: Favrskov Kommune + afdeling ”Øvrige”.
Emnefelt: Skriv ”Legatansøgning”. Forespørgselstype: Vælg ”øvrige”.
Husk at vedhæfte både dette ansøgningsskema og øvrig dokumentation som bilag til formularen.
Du vil senest 5. september modtage en bekræftelse for modtagelsen i din digitale postkasse. Har du spørgsmål til proceduren,
er du velkommen til at kontakte os på mail: okopost@favrskov.dk
Databeskyttelsesrådgiver samt registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunens databeskyttelsesrådgiver
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelses
lovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.
På datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.
Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver oplysningerne til andre offentlige

 yndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejde med
m
kommunen. Kommunen sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiverings
krav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet
eller slettet.
Kontakt databeskyttelsesrådgiveren, telefon 89 64 60 95, E-mail dbr@favrskov.dk

