Förhandsgranskning av formulär

Svenska studiefonden - läroinrättningar år 2022
Ansökningsomgången är öppen: 01.01.2022 - 31.01.2022
Denna förhandsgranskning har skapats: 13:53 24.01.2022
OBS! förhandsgranskning av detta formulär är endast avsedd för att ge dig en översikt över de
frågor som vi ställer till de sökande.
Du ska inte skriva ut och skicka oss detta formulär. Vi godkänner endast ansökningar som
fyllts i och skickats till oss elektroniskt via sökandeportalen.
Vi förbehåller oss också rätten att ändra på frågorna i formuläret under ansökningstidens lopp
och därmed kan vi inte garantera att formuläret som du fyller i kommer att vara identiskt med
denna kopia.

Steg 1/1 Ändamål och belopp
Vi har bekantat oss med Studiefondens kriterier och anvisningar för ansökan.
(Obligatorisk)

Ja

Jag/vi är medveten/medvetna om att eventuella tidigare bidrag som inte har redovisats
inom utsatt tid kan försämra mina/våra möjligheter att beviljas bidrag på nytt.
(Obligatorisk)

Frågans hjälptext:
Kulturfonden kontrollerar ifall du/ni har oredovisade bidrag i samband med beredningen av
ansökan. Ifall du är osäker på om det finns oredovisade bidrag kan du/ni kontrollera detta
på startsidan i sökandeprofilen under "Aktuella ansökningar".
Ifall du/ni har flera sökandeprofiler och är osäkra på om det finns nåt oredovisat bidrag kan
du/ni kontakta oss per e-post på adressen: kansliet@kulturfonden.fi.
Ja

Ansökt belopp (Obligatorisk)
Använd endast hela euro, inte cent, för det ansökta beloppet. Använd inte eurotecknet.

Verksamhetssektor (Obligatorisk)
1

Välj det alternativ som motsvarar er verksamhetssektor
Valmöjligheter: Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Folkhögskolor

Antal elever/studerande (Obligatorisk)
Frågans hjälptext:
Antal heltidsstuderande med svenska som modersmål eller studiespråk som avlägger
examen eller studerar vid ett- eller tvåårigt utbildningsprogram vid läroinrättningen.
Observera att de elever som räknas med i elevantalet får vara högst 25 år gamla enligt
bidragsdonatorns stipulationer.

Antal elever/studerande som är högst 25 år gamla
Antal elever/studerande som är 26 år eller äldre
Totalt:

Beskriv planen för användningen av bidraget (Obligatorisk)
Antal tecken: 0 av max 4000

för framsteg i studierna
på socioekonomiska grunder och/eller
för en extra resurs för att stöda elevernas inlärning
Läs kriterierna genom att klicka på i-symbolen.
Frågans hjälptext:
Understödet utdelas som elevstipendier till elever som studerar på heltid för att avlägga
examen vid läroinrättningen. Elever som studerar vid folkhögskolornas ett- eller tvååriga
utbildningsprogram kan också omfattas av stipendierna. Eleverna bör ha svenska som
modersmål eller studiespråk. Observera att de elever som tilldelas stipendium med hjälp av
Studiefondens bidrag får vara högst 25 år gamla enligt bidragsdonatorns stipulationer.
Elevstipendierna ska delas ut för framsteg i studierna eller på socioekonomiska grunder.
Studiefondens bidrag kan även användas för att betala t.ex. en enskild elevs deltagande i en
studieresa. Stipendierna får dock gärna fördelas på flera elever.
Bidraget kan även användas för en extra insats som stöder elevernas inlärning.
Stipendiemedlen ska dock inte gå till ordinarie verksamhet, exempelvis speciallärarens lön,
utan det ska vara fråga om ett externt pedagogiskt eller psykosocialt stöd, t.ex. i form av en
extra personresurs som handleder en elev eller en grupp i ett ämne, exempelvis en
mattefarfar som handleder en grupp i matematik.

2

Ansökta/förväntade bidrag för stipendieutdelning vid skolan (inklusive skolans egna
stipendiefonder) under innevarande läsår. (Obligatorisk)
Ange namn på den instans/de instanser av vilka ni ansökt bidrag. Bidragets storlek anges i euro.
Meddela också om ni inte sökt/förväntar er bidrag under innevarande läsår.

Frågans hjälptext:
Skolans egna stipendiefonder våren 2019 2500 euro
Aktia i Hangö våren 2019 500 euro

Beviljade bidrag (inklusive skolans egna stipendiefonder) under innevarande läsår.
(Obligatorisk)

Ange namn på den instans/de instanser av vilka ni beviljats bidrag. Bidragets storlek anges i euro.
Meddela också om ni inte beviljats bidrag under innevarande läsår.
Frågans hjälptext:
Skolans egna stipendiefonder hösten 2018 1500 euro
Aktia i Hangö hösten 2018 500 euro

Ge oss gärna respons på kriterierna för användningen av bidraget (Obligatorisk)

Ytterligare kommentarer (Obligatorisk)
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