STIFTELSEN GUSTAF & IDA UNMANS DONATIONSFOND
Ansökan om stipendium
UPPGIFTER OM SÖKANDEN (Var god texta)
Fullständigt namn

Personnummer

Adress

Postnr, Postadress

Telefon

E-post

Skola, klass, program/ linje (studierna skall pågå vid tidpunkten för ansökan)

Ansökan avser:
Studier vid skola för konst eller konsthantverk

O

Studier vid gymnasieskola

O

Har du tidigare erhållit stipendium från Unmans Donationsfond ?

Ja O

Nej O

STUDIER
Senast genomgången utbildning

Nuvarande utbildnings slutmål

När beräknas utbildningen vara avslutad

EGEN EKONOMI
Inkomst under innevarande läsår (inkl olika sociala och andra bidrag, även ev andra stipendier)

Statligt taxerad inkomst vid senaste taxering. Styrks med uttdrag från Skatteverket (Slutskattebesked)

Skulder

Egen förmögenhet
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FÖRÄLDRARNAS EKONOMI

Är du bosatt hos någon av dina föräldrar ? Ja O

Nej O

(Ifylls om du är bosatt hos någon av dina föräldrar)
Föräldrarnas namn

Adress

Antal hemmavarande syskon och deras ålder

Staligt taxerad inkomst vid senaste taxering Styrks med uttdrag från Skatteverket (Slutskattebesked)
.
Far

Mor

Föräldrarnas förmögenhet

Taxeringsvärde på fastighet(er)

Föräldrarnas skulder

Skuld på fastighet(er)

SÖKANDE MED EGEN BOSTAD
Får du ekonomiskt bidrag från dina föräldrar

Ja

O

Nej

O

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Särskilda ekonomiska förhållanden, studiekostnader, sjukdom etc

UNDERSKRIFT
Ort, datum

Sökandens namnteckning
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INTYG
Undertecknad, som är ojävig i förhållande till sökanden, intygar att ovan lämnade uppgifter överensstämmer
med av mig kända förhållanden
Namn

Adress

Telefon

TILL ANSÖKAN BIFOGAS
1.

Kopia av senast erhållna betyg och omdömen. För sökanden från åk 1 gymnasiet
bifogas slutbetyg från årskurs 9

2.

Slutskattebesked

3.

Skriftligt uttalande av lärare eller annan person om sökandens förutsättningar för sin
utbildning

4.

Studerande vid skola för konst eller konsthantverk lämnar två arbetsprover märkta
med namn och adress

5.

Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa

Ofullständiga ansökningar kan inte behandlas. Se till att alla uppgifter och
intyg finns med.

ANSÖKAN INLÄMNAS TILL
Norra Reals gymnasium, Att: Unmanfonden, Roslagsgatan 1, 113 55 Stockholm
Studerande vid skola för konst eller konsthantverk lämnar in ansökan tillsammans med arbetsprover.
Adress för inlämning finns på hemsidan under rubriken ”Ansökan konstskolor”.

SISTA ANSÖKNINGSDAG
Stipendieutdelning sker i slutet av mars varje år. Information om sista ansökningsdag och information
om tid och plats för inlämning av arbetsprover lämnas på Unmanfondens webbplats
www.unmanfonden.se
Besked om den sökande erhållit stipendium lämnas skriftligen inom tre veckor från sista
ansökningsdag.
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STIPENDIER FRÅN UNMANS DONATIONSFOND
Stipendier delas ut till studerande vid skolor för konst och konsthantverk och studerande vid
gymnasieskolor.
I båda fallen gäller att skolan ska ligga inom Stockholms län.
Sökanden ska ha visat goda resultat i sina studier och vara i behov av ekonomiskt bidrag.
Stipendium utgår med högst 50 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
Stipendier lämnas ej till resor. Ej heller för studier vid skolor för musik eller scenisk konst.

STIFTELSENS TILLKOMST OCH ÄNDAMÅL
Stiftelsen Gustaf & Ida Unmans Donationsfond har tillkommit efter testamentariskt förordnande av
fru Ida Unman 29 april 1924.
Ida Unman förordnade att viss del av hennes kvarlåtenskap skulle för framtiden utgöra en särskild
fond "vars behållna avkastning skall användas till stipendier å ca 500 kr åt unga män med
förhoppningsingivande anlag".
Ida Unman föreskrev även att stiftelsen skulle bära namn efter henne och hennes son, konstnären
Frans Gustaf Unman.
Stiftelsen har till ändamål att förvalta sin egen förmögenhet och att utdela stipendier.
Efter beslut om permutation kan stipendium ges till såväl kvinnor som män.
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