Kan søges af:
•

Unge hotel- og restaurantfolk under uddannelse (til studieophold i
ind- eller udland ved fagskoler eller højere læreanstalter, til
deltagelse i kurser, seminarer eller kongresser)

•

Trængende og værdige medlemmer eller tidligere medlemmer af
HORESTA

Ansøgningsskema fås ved at skrive til amb@hrs.dk
Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.

Støtte ydes til unge mennesker i hotel- og restaurationsindustrien som
stipendier til videre studier i udlandet. Ansøgninger modtages kun pr. e-mail,
som stiles til:
Fhv. hotelejer, direktør Adolf Andersens legat, E-mail:
stipendie@andersenslegater.dk
Ansøgningsfrist 1. marts. Læs mere her:
https://www.andersenslegater.dk/stipendier-til-unges-videruddannelse-i-u

Legatet kan søges til en studie- og uddannelsesrejse til udlandet af længere
varighed. Der gives ikke legater til deltagelse i kortvarige kurser, sprogkurser,
konferencer og ferieprægede formål.
Ansøgningsskema findes her:
http://www.haandvaerkerlegatet.dk/ansoegning.htm
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Yderligere oplysninger hos Advokat Søren Jenstrup, Rådhuspladsen 4, 1550
København V sje@lett.dk
Ansøgningsfrist 1. april.
Læs mere her: http://www.haandvaerkerlegatet.dk/

Rejselegater til videreuddannelse, fortrinsvis inden for håndværk. Det er
vigtigt at læse "Vejledningen for Ansøgere", før skemaet udfyldes, da et
forkert eller mangelfuldt udfyldt skema kan medføre afslag.
Ansøgningsfrist mellem 1. januar og 22. april.
Læs mere om ansøgningen og hent ansøgningsskemaet her:
http://www.esmer.dk/index.html

Der uddeles 2x7 legater af 5.000 kr. halvårligt. Se yderligere information på
skolens hjemmeside.
Kan søges af Hotel-og Restaurantskolens elever, der som minimum er startet
på 1. skoleperiode i hovedforløbet, og som ikke er udlært den dag, legatet
uddeles.
Ansøgningsfrist medio december og medio juni.

Yder studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov
for økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte.
Ansøgningsperiode starter 1. november hvert år.
Man skal købe en billet til 100kr. for at få lov til at ansøge.
Læs mere, samt ansøg her: http://www.ingemogensenslegat.dk/index.html
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Fonden har til formål at støtte unge, der er interesserede i og har kærlighed
til vin og som ønsker at uddanne/videreuddanne sig inden for vinbranchen
ved skoler i udlandet.
Fonden har - måske ekstraordinært - pt. ganske gode muligheder for at yde
støtte til flere egnede ansøgere, der i givet fald må sende en ansøgning, der
skal indeholde såvel en beskrivelse af ansøgerens nuværende forhold og
uddannelse, samt en beskrivelse af, hvilken uddannelse/ viden/kundskaber,
der planlægges opnået ved den ønskede uddannelse.
Ansøgninger bedes sendt til Jantzen & Lund Advokatanpartsselskab, Flodvej
73C, 2765 Smørum pr. mail: advokat@jantzen-lund.dk- tlf. 44650101.

2 legatportioner a 75.000 kr.Ansøger skal være udlært i en virksomhed,
medlem af Haandværkerforeningen i København.
Vedlæg kopi af svendebrev og redegørelse for rejse- og uddannelsesplan.
Læs mere her: https://guldsmedelauget.dk/reminder-maersk-legatet-forunge-handvaerkeres-videreuddannelse-i-udlandet/

Brug gerne Legathåndbogen eller https://studerendeonline.dk/legater
for at finde andre legater, du også kan søge.

