
Ansøgningens dato            /           År:

Ansøgers CPR-nummer

SKRIV TYDELIGT

Ansøgers erhverv/beskæftigelse

Ansøger er i ægteskab i papirløst samliv lever alene

Ægtefælles/samlevers erhverv/beskæftigelse

Hvis ægtefælle/samlever har indsendt ansøgning, da angiv CPR-nr. for den pågældende

Angiv den samlede skattepligtige indkomst for ansøger og ægtefælle/samlever sidste år

Forventet skattepligtige indkomst for ansøger og ægtefælle/samlever i indeværende år

Angiv ansøgers boligforhold:

Ejerbolig Lejebolig Hos familie m.m.

Fribolig eller plejehjem Kollegium Andet (anfør hvilket)

Har ansøgeren søgt Jørgen Esmers Mindelegat de sidste tre år? Ja Nej

En eventuelt tildelt legatportion SKAL anvendes til det i ansøgningen opgivne formål.

Dette felt er til legatets noteringer. Skriv ikke her.

Bemærkninger

Angiv den samlede formue for ansøger og ægtefælle/samlever sidste år, som angivet 

på den senest modtagne årsopgørelse fra Skattevæsenet (kopi vedlægges)

år                 /                    kr.

Side 1

kr. 

kr. 

kr. 
Angiv den samlede støtte som ansøger og ægtefælle/samlever modtog i fjor 

fra familie, legater, staten eller andre – heri medregnet boligtilskud, børnetilskud m.m.

ANSØGNING TIL

JØRGEN ESMERS MINDELEGAT
GRUPPE  C

I denne ramme skrives ansøgers navn og adresse samt det beløb, der søges om.

BENYT VENLIGST BLOKBOGSTAVER - HUSK POSTNUMMER OG POSTDISTRIKT. 
Ophold mellem for- og efternavn. Gade og nr. skal være et helt felt. Kun adresser i Danmark kan anvendes.

 Ansøgninger med udenlandsk adresse kan ikke registreres og vil blive afvist uden meddelelse til ansøger.

Kun ansøgninger der er fuldstændige og korrekt udfyldte vil komme i betragtning.

Navn

Gade eller vej, nummer,

og etage m.m.

Postnr. og postdistrikt

Hvor meget søges? 

(i hele kroner)

år                 /                    kr.år                 /                    kr.

kr. 



Hvad er begrundelsen for at søge støtte og for det ansøgte beløbs størrelse; vedlæg budget:

Undertegnede, som kender ansøger godt, bekræfter herved alle oplysninger i ansøgningen og anbefaler støtte.

1. Navn og stilling:

Adresse og telefon:

Mit kendskab til ansøger hidrører fra:

Jeg har kendt ansøger siden: (årstal)

Anbefalers underskrift

2. Navn og stilling:

Adresse og telefon:

Mit kendskab til ansøger hidrører fra:

Jeg har kendt ansøger siden: (årstal)

Anbefalers underskrift

Side 2

Gruppe C er ansøgere, der søger støtte til at gennemføre en supplerende uddannelse i

form af en studierejse.

Ansøgers underskrift

De personer som afgiver nedenstående erklæringer, bør ikke være beslægtede med eller nært knyttet til ansøgeren og må 

ikke selv være ansøger til Jørgen Esmers Mindelegat.

Kopier af erklæringer fra myndigheder, læger m.m., samt eksamensbeviser og erklæringer fra 
uddannelsessted skal vedlægges (bliver ikke returneret).



Til hvilken uddannelse søges støtte fra legatet?

Uddannelsens/studiets betegnelse:

Uddannelsesinstitutionens navn:

Hvilke fag eller områder skal uddannelsen omfatte:

Studiet er påbegyndt den: eller skal påbegyndes den: 

Normeret studietid er: 

Hvor meget udgør ansøgerens støtte fra Statens Uddannelsesstøtte?

I år (forventet) Sidste år

Lån kr. Lån kr.

Tilskud kr. Tilskud kr.

Hvor meget andrager ansøger studiegæld ved dette års 1. januar: kr.

Har ansøger haft lønnet beskæftigelse i studietiden og da hvilken:

Hvis ikke, hvad er da begrundelsen herfor:

Gruppe C

Bevis for optagelse skal vedlægges i fotokopi. Kan - om nødvendigt - eftersendes senest d. 16. marts med henvisning

til denne ansøgning. Husk cpr. nr.

Side 3



Giv en kort oversigt over studiets/uddannelsens hidtidige forløb:

Hvilken teoretisk/praktisk uddannelse har ansøgeren?

Gruppe C

Side 4


