
RSU stipendium
Du måste vara medlem för att söka stipendium i RSU.

Jag är medlem i RSU fr o m år:   

Namn Personnummer

Postadress Postnummer Ort

Telefon bostad (inkl riktnr) Telefon arbete (inkl riktnr)

E-post adress

Nuvarande tjänst Tjänstens omfattning % av heltid

Arbetsplats

Observera att motivering till ansökan alltid ska medfölja som bilaga, för att ansökan skall anses som fullständig. 
Beskriv kortfattat syftet med ansökan och motivering:

Tid plan Tjänstledig med lön
Tjänstledig utan lön
Tjänstledighet i % av heltid Rensa

formulär



Övriga finansiärer

Följande kostnader betalas av arbetsgivaren

Stipendier/bidrag har också sökt/kommer att sökas avseende samma projekt från:
1.   

Sökt belopp kr:  Erhållet sökt belopp      Ja          Nej

Om du inte fått besked, när väntas besked?  

2.   

Sökt belopp kr:  Erhållet sökt belopp      Ja          Nej

Om du inte fått besked, när väntas besked?  

Beräknad kostnad
(Specifikationer av samtliga kostnader lämnas i särskild bilaga för att ansökan skall betraktas som fullständig)

Totalt ansökt belopp kr :

Tidigare bidrag från RSU (Ifylles av samtliga) 
Har du fått stipendium från RSU tidigare ? Ja Nej
Om ja, har du lämnat rapport till RSU Ja Nej
Avrapportering är ett villkor för att nya stipendier skall utgå 

Utbetalning
Om du blir tilldelad RSUs stipendium, hur vill du ha det utbetalt?
Stipendiet önskas insatt på Bankkonto Personkonto    Postgirokonto
Bankens namn och ort:   

Clearingnummer:  Kontonummer:  

       Härmed intygas på heder och samvete att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande
Ort, datum, namn:

Följande bilagor bifogas ansökan:
       Bilaga A. Motivering till ansökan
       Bilaga B. Resplan och kostnadskalkyl
       Bilaga C. CV av sökande       
       Bilaga D. Ev. insänt/planerat abstrakt eller poster

Klicka för att maila in 
din ansökan.
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