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ANSÖKAN
OM STIPENDIUM UR SIGNE OCH CARL
GUSTAF WIDÈNS STIFTELSE
Administrativ funktion
Lina Bryske Morin, 0555-421 19
Blankettanvisning

Skickas till:

Ansökan ska vara Grums kommun tillhanda
senast den 1 oktober.
Ofullständig eller för sent inkommen ansökan
behandlas inte.

Grums kommun
Widéns stiftelse
664 80 Grums

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress

E-postadress

Postnummer och -ort

Telefonnummer dagtid

Telefonnummer kvällstid

Kontonummer för eventuell utbetalning (ange även clearingnummer)

Pågående utbildning
Ämne

Ort

Utbildningens längd, antal terminer

Påbörjad, mån/år

Avslutas, mån/år

Hur finansierar du dina studier?

Stipendium
Har du sökt stipendiet tidigare?
Ja

Nej

Ja

Nej

Har du beviljats stipendiet tidigare?

Om ja, ange vilket år:

Övriga upplysningar:

För att din ansökan ska behandlas måste du bifoga:
−
−
−

Uppgifter som stöder bostadsort under skoltiden, t.ex. personbevis eller utdrag från folkbokföringsregistret
Intyg som visar pågående utbildning, t.ex registreringsintyg
Intyg på inlästa poäng under pågående utbildning, t.ex. studieintyg

Jag har tagit del av ovanstående och intygar att informationen är sanningsenlig
Ort

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

De personuppgifter som du lämnar kommer att användas för att vi ska kunna tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Kommunstyrelsen i Grums
kommun är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer på www.grums.se/personuppgifter.
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Telefon

0555-420 00
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Fax

212000-1827
Bankgiro
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PM gällande praxis vid beslut om utdelning av stipendier ur Signe och
Carl Gustaf Widéns stiftelse
Signe och Carl Gustaf Widéns stiftelse är inrättad av Mattiz Dagmar Oscara Boulton till
minne av hennes fader, som var född i Grums församling 1874.
Styrelsen för stiftelsen utgörs av kommunstyrelsen i Grums kommun.
§1
Stiftelsens
ändamål

Stiftelsen har till ändamål att främja ungdomars utbildning genom att lämna bidrag till
behövande studerande för universitetsstudier eller annan högre utbildning.
§2

Stiftelsens
tillgångar

Avkastning av Stiftelsens tillgångar får inte användas för annat än det i § 1 angivna
ändamålet. Stiftelsens kapital får inte tas i anspråk utan medgivande av styrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar om hur avkastningen ska användas enligt bestämmelser i § 1.
Beviljat bidrag bör inte understiga 5 000 kronor per mottagare och tillfälle.
§3

Praxis

Med hänvisning till ovanstående bör följande praxis gälla vid utdelning av
Stiftelsens stipendium.
a)

Ålder
Vid bedömning av ansökan har begreppet ”ungdom” i stadgarnas § 1
fastställts till en ålder om högst 30 år.

b) Studiemål
Universitets-/högskolestudier eller utbildning som bedöms likvärdig. Enligt gällande
praxis utgår inte stipendium under första studieåret eller för utbildning vars längd
understiger två år.
c)

Sökande
Stipendiet kan sökas av personer, vilka under sin skoltid (grundskola och/eller
gymnasium) varit bosatta i Grums, men även av andra. Vid beslut om bidrag ska de
förra äga företräde.

d) Tidigare stipendiat
Stipendium kan beviljas en gång var fjärde år. För särskilt långa utbildningar innebär
det att stipendiet kan beviljas två gånger under studietiden. I de fallen beviljas halvt
stipendium andra gången.
e)

Ekonomiska förhållanden
Vid bedömning av ansökan tas hänsyn till sökandes ekonomiska situation.

f)

Ansökningstid
Annonsering görs i ortstidningarna omkring den 1 september. Ansökningstiden går
ut den 1 oktober.

g) Tidpunkt för beslut
Styrelsen fattar beslut om stipendiet i månadsskiftet november – december.
h) Tidpunkt för utdelning
Stipendierna utdelas under december månad.
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