Vejledning
for ansøgere til
Københavns Kommunes uddannelseslegater *)
•

Legaterne kan kun søges i perioden fra den 1. februar til den 31. marts 2020

•

Du skal udfylde et ansøgningsskema, som kan downloades fra Københavns Kommunes
hjemmeside Link til kommunens hjemmeside om kommunens uddannelseslegat
(borger/uddannelse/uddannelseslegater)

•

Du skal bo i kommunen og have boet i kommunen uafbrudt de seneste tre år

•

Det kan ydes legatstøtte til alle videregående, kompetencegivende uddannelser (**) efter at
folkeskoleuddannelse eller anden almindelig skoleuddannelse er afsluttet
(**) Ungdomsuddannelser som EUX, HHX/HH, HTX, HF, STX, gymnasieuddannelser og lignende er ikke
kompetencegivende uddannelser

•

Uddannelsen skal være godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet og være SU-berettiget

•

Du skal have studeret mindst et år og skal vedlægge dokumentation for, at du er under uddannelse
på ansøgningstidspunktet og har været studieaktiv i hele det forrige studieår enten:
o Dokumentation fra studiestedet, fx attestation fra studiestedet (side 3 i ansøgningsskemaet)
eller
o Dokumentation for nuværende studieaktivitet eller kopi af studiekort for nuværende og
forrige studieår

•

Legaterne uddeles ikke som rejselegat. Studierelevant rejse i ind- og udland kan godkendes, men
skal dokumenteres i form af udtalelse fra vejleder eller uddannelsesinstitution. Bemærk at alle
tildelinger af legatbeløb bliver indberettet til Skattestyrelsen

•

Du kan ikke få legatstøtte i følgende tilfælde:
o Hvis du får løn under uddannelsen eller er i lønnet praktik i ansøgningsperioden
o Hvis du forventer at afslutte din uddannelse før 1. april i uddelingsåret

•

Du skal indsende dokumentation vedrørende dine økonomiske forhold:
o Støttemeddelelse fra SU-kontoret (alle sider)
o Seneste forskuds- og årsopgørelser fra Skattestyrelsen (alle sider)
o Eventuel ægtefælles/samlevers seneste forskuds- og årsopgørelse fra Skattestyrelsen (alle
sider)
o Dine forældres seneste årsopgørelser fra Skattestyrelsen (alle sider), hvis du bor hjemme
hos dine forældre

•

Der meddeles normalt afslag hvis:
o din bruttoindtægt er over 250.000 kroner
o din og dine forældres bruttoindtægt er over 400.000 kroner, hvis du er hjemmeboende

o din og din ægtefælle/samlevers samlede bruttoindtægt er over 400.000 kroner
• Du kan om legatstøtte til etablering af selvstændig virksomhed, men kun hvis du søger om
dette umiddelbart efter afslutning af din uddannelse. Kontakt Sekretariat og Byudvikling,
telefon: 33 66 33 66 eller mail: kff_legat@kff.kk.dk for yderligere oplysninger

Side 1 (af 2)

• Du kan kun tildeles eet legat pr. år. Hvis der er mange ansøgere, der opfylder betingelserne for at
modtage et legat, kan du højst få tildelt eet legat hvert andet år
•

Senest den 31. marts 2020 skal ansøgningen skal være indsendt til enten Kultur- og
Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling eller afleveret til Borgerservice, se adresser
nedenfor.

Du kan scanne og maile din ansøgning til kff_legat@kff.kk.dk.
Du kan også sende din ansøgning til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariat og Byudvikling, Rådhuset, 1599 København V
Hvis du ikke har mulighed for at hverken at maile eller sende din ansøgning, kan du få hjælp på et af
følgende borgerservice:
Navn på Borgerservice
Borgerservice Nyropsgade
Borgerservice Sundby Bibliotek (Kvarterhuset)
Borgerservice Biblioteket Rentemestervej
Borgerservice Kulturstation Vanløse
Borgerservice Valby
Borgerservice Øbro Jagtvej Bibliotek
Borgerservice Brønshøj Bibliotek

Adresse
Nyropsgade 7
Jemtelandsgade 3
Rentemestervej 76
Jernbane Allé 38
Gammel Køge Landevej 43
Jagtvej 227
Krabbesholmvej 3

Postnummer
1602
2300
2400
2720
2500
2100
2700

Postdistrikt
København V
København S
København NV
Vanløse
Valby
København Ø
Brønshøj

Alle ansøgere får svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sekretariatet og Byudvikling i slutningen af
maj måned enten via Digital Post (e-Boks) eller pr. almindelig post.
Der er maks. 90 legatportioner på hver 5.000 kroner. til uddeling (2020).
Hvis du bliver tildelt en legatportion, vil beløbet blive indsat på din NemKonto.

*) Københavns Kommunes legat for uddannelse, etablering mv., og
Georg og Emilie Petersens legatfond
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