
stiftelsen jönköpings 
borgarekassa och bjuggska fonden

                       tiftelsen jönköpings borgarekassa och bjuggska fonden  
 delar varje termin ut stipendier för utbildning och vidareutbildning  
 inom hantverk och handel. Stipendiet är 25.000 kronor och skall avse 
eftergymnasiala programstudier på heltid och falla inom ramen för begreppen 
hantverk och handel. Stiftelsen ensam avgör tolkningen av dessa begrepp. 
En förutsättning för att få stipendium är att sökanden är svensk medborgare 
och mantalsskriven i Jönköpings kommun. Beslut om stipendium som tilldelas 
studenter vid Tekniska Högskolan i Jönköping fattas av en jury med två repre-
sentanter för Stiftelsen och en för JTH.
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ansökan



Ansökan inlämnas till respektive programansvarig. 
Aktuellt senaste datum för inlämning av ansökan är 2015-04-17.

ort och datum underskrift

 tiftelsen jönköpings borgarekassa och bjuggska fonden           
 har på sin hemsida presentationer av stipendiater, som beskriver sin utbildning 
och sin sysselsättning därefter samt berättar hur stipendiet kommit till nytta. Stiftelsen genom-
för ibland utställningar och föreläsningsserier och exponerar då i marknadsföringssyfte  arbe-
ten som stipendiater genomfört. Stiftelsen förutsätter därför att den som söker stipendium är 
medveten om detta och efter beviljat stipendium accepterar medverkan med text, bild m.m. för 
genomförandet av det som ovan sagts. Information enligt dataskyddsförordningen GDPR:
Jag är medveten om att de personuppgifter, som jag i denna ansökan och i andra handlingar 
hörande till denna ansökan lämnat, upptas i en förteckning som kommer att överlämnas till 
Stiftelsen Jönköpings Borgarekassa och Bjuggska Fonden. Vill du veta mer om Stiftelsens full-
ständiga integritetspolicy se www.bjuggskafonden.se/integritetspolicy.

Bilagor
1. CV inklusive kort beskrivning av mig själv.
2. Kort beskrivning av den utbildning jag avser att genomföra den termin
jag söker stipendium för. Hänvisa till hemsida eller bifoga broschyr.
3. Arbetsprover/Projektrapporter, som jag vill åberopa. (Skrifter, grafiska 
arbeten eller skisser. Dessa skall vara individuella och inte grupparbeten.)
4. Vad jag vill göra efter utbildningen. (Kort beskrivning.)
5. Personbevis utvisande att sökanden är svensk medborgare och mantals- 
skriven i Jönköpings kommun.
6. Bevis om deltagande i aktuell utbildning och intyg om att man är 
antagen till den utbildning, som stipendieansökan avser.
7. Betyg utvisande hittills avlagda prov.
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