Oversigt over legater, der kan søges af elever og færdiguddannet på Hotel- og
Restaurantskolen.

1.

Centralforeningens Jubilæumsfond, bestyres af HORESTA
Ansøgningsskema og information om hvordan legatet søges findes på følgende
hjemmeside: http://www.horesta.dk/daDK/Om%20HORESTA/HORESTAsRelationer/Jubilaeumsfonden. Alternativt kontakt
Tina Graff på telefon 35 24 80 80. Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september.

2.

A. Villads Olsen og Hustrus Fond
Rejselegater til kokke- og tjenerelever og uddannelseshjælp til unge inden for Hotelog Restaurationsbranchen. Ansøgningsfrist 1. marts og 1. september. Der findes
ikke ansøgningsskema. Ansøgning sendes til Thyregod & Schaumburg, Att.: Advokat
Mads Thyregod, Hammerensgade 6, 2., 1267 København K.
Fremsend venligst frankeret kuvert med ansøgning til brug for svar. Læs mere her:
http://www.legatnet.dk/scholarships/379

3.

Adolf og Agnes Andersens Legat
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. oktober. Læs mere her:
https://www.andersenslegater.dk/stipendier-til-unges-videruddannelse-i-u

4.

Håndværkerlegatet - Gurli og Paul Madsens Fond
Ansøgningsskema findes her: http://www.haandvaerkerlegatet.dk/ansoegning.htm.
Yderligere oplysninger hos Advokat Søren Jenstrup, Rådhuspladsen 4, 1550
København V sje@lett.dk Ansøgningsfrist 1. april. Læs mere her:
http://www.haandvaerkerlegatet.dk/

5.

Jørgen Esmers Mindelegat
Rejselegater til videreuddannelse, fortrinsvis inden for håndværk. Ved ansøgning
bedes vedlagt en adresseret og frankeret svarkuvert af format A4. Det er vigtigt at
læse "Vejledningen for Ansøgere", førend skemaet udfyldes, da et forkert eller
mangelfuldt udfyldt skema kan medføre afslag. Ansøgningsfrist mellem 1. januar
og 16. februar. Læs mere om ansøgningen og hent ansøgningsskemaet her:

http://www.esmer.dk/index.html

6.

K. A. Larssens og hustru L. M. Larssen, f. Thodbergs Legat
Rejsestipendier for håndværkere med svendebrev, fortrinsvis med tilknytning til
Frederiksværk, max 10.000 kr. Rekvirer ansøgningsblanket hos højesteretssagfører
Ib Thyregod, Vimmelskaftet 43, 1161 København K. Husk frankeret svarkuvert A5.
Ansøgningsfrist 1. februar. Anfør ’Rejselegat’.

7.

Restauratørstiftelsen Legater.
Der uddeles som udgangspunkt 2x7 legater af 5.000 kr. Ansøgningsblanket
rekvireres hos Christina Cumings på Hotel- og Restaurantskolen. Skriv til
ccu@hrs.dk. Kan søges af elever, der som minimum har afsluttet 1. skoleperiode i
hovedforløbet og som ikke er udlært den dag, legatet uddeles. Ansøgningsfrist
medio december og medio juni.

8.

Præmieselskabet og Fælleslegatet for Israel Lion Israel Jrs. Legat
m.fl., som vil dygtiggøre sig i deres fag. Uddeles ikke til personer over 30 år.
Ansøgningsskema rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til Advokat
Jerry Osbak, Nørregade 30, 1165 København K. Email: osbak@osbak.dk.
Ansøgningsperiode 1. maj til 30. september

9.

Inge Mogensens Legat

Yde studiestøtte, herunder støtte til studierejser til personer, der har behov for
økonomisk hjælp og ikke modtager fornøden offentlig støtte. Ansøgningsperiode
starter 1. november. Læs mere, samt ansøg her:
http://www.ingemogensenslegat.dk/index.html

10.

Erik og Edel Johansens Fond for Vininteresserede

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: mailto:advokat@jantzen-lund.dk- tlf. 44650101.

11. Mærsk Legatet for unge håndværkeres videreuddannelse i udlandet.

2 legatportioner a 75.000 kr. i 2010. Ansøger skal være udlært i en virksomhed,
medlem af Haandværkerforeningen i København. Vedlæg kopi af svendebrev og
redegørelse for rejse- og uddannelsesplan. Skriftlig ansøgning senest 2. april 2007 til
Haandværkerforeningen i København, Dr. Tværgade 2A, 1302 København K.
Uddeles på Københavns Rådhus i maj.

12. Præmieselskabet og af dette administrerede fælleslegat til håndværkere

-som vil dygtiggøre sig i deres fag. Uddeles ikke til personer over 30 år. Ansøgningsskema
rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert til Advokaterne i Bødkergården,
Vestergade 13, 3200 Helsinge eller downloades på www.so.dk Ansøgningsfrist den 1.
november.

13.

Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond

Støtter bl.a. unge håndværkeres uddannelse. Så har du ønske om videre uddannelse, har du
mulighed for at søge Fonden om økonomisk støtte. Ansøgningen skal indeholde en
redegørelse for det uddannelsesprojekt, hvortil du søger støtte, budget herfor samt
dokumentation for din håndværksuddannelse og økonomiske forhold (kopi af seneste
årsopgørelse) samt evt. anbefalinger.
Ansøgningen stiles til Tømrermester Th. P. Stillinge og hustru Caroline Stillinges Fond, c/o
Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn, Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K.
Yderligere oplysninger hos Anne-Marie Mærkedahl, Haandværkerforeningen, tlf. 33 12 27 17
eller mailto:maerkedahl@hvfkbh.dk

14.
FasionForest legatet
Legat indenfor den kulinariske sfære- brænder du for at arbejde eller studere i udlandet? Og
kunne du godt tænke dig økonomisk støtte til dit forskningsprojekt, afhandling eller praktiske

projekt? Så ansøg om FashionForest legatet lige her. Ansøgningsprocessen er let og tager
ikke lang tid at gennemføre. Ansøgningsfristen er d. 1. marts. Alle ansøgninger vil blive
vurderet grundigt, og modtageren af FashionForest legatet vil få direkte besked d. 1. august.
Lær mere om ansøgningen og hent skemaet her: https://www.fashionforest.dk/legat

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

