
Sök medel ur E H Hügoths stiftelse
”Stiftelsen skall ha till uppgift att stödja vetenskapliga studier i jordbrukets ekonomi, 

marknadsförhållanden och förvaltning samt främja för sådana studier erforderlig, praktisk 
försöksverksamhet för förbättrad lönsamhet för det svenska jordbruket". 

KRITERIER 
Enligt stadgarna beviljas medel utifrån nedanstående kriterier. 

1. För studiebidrag
• Ges till svenska medborgare.
• För högre studier i jordbrukets ekonomi, marknadsförhållanden och förvaltning.
• Sökande får inte ha för avsikt att, efter sin utbildning, huvudsakligen utnyttja sina

kunskaper utomlands.
• Särskild hänsyn tas till sökandens begåvning, energi och förmåga att göra sig gällande

i det offentliga livet.
• Ingen hänsyn tas till sökandens politiska åsikter eller ekonomiska förhållanden.
• Bidraget ska vara av sådan storleksordning att studierna ska gå att genomföra utan

att sökanden ska behöva göra större ekonomiska uppoffringar.
• En person kan maximalt beviljas medel under fyra år.
• Sökande som bor i den del av Norrköpings kommun som tidigare utgjorde Västra

Vikbolandets kommun, eller i Östra Husby församling i Linköpings stift, ges företräde
vid lika kvalifikationer.

2. Anslag
• I enlighet med stiftelsens ändamål beviljas anslag i huvudsak till examensarbeten och

studieresor samt till mindre och väl avgränsade arbeten och resor inom ett befintligt
doktorandarbete.

ANSÖKAN 
Ansökan görs på E H Hügoths stiftelses blankett och ska innehålla: 

• Personuppgifter
• CV för skolåren och eventuellt annat arbete
• En beskrivning på 2-4 A4-sidor med bakgrund, syfte, projektplan,

resekostnader samt datum för slutrapport
• Vid examensarbete ska även handledaren anges

Ofullständig ansökan beaktas inte. 

Person som beviljas studiebidrag eller anslag är skyldig att avge en skriftlig rapport till 
styrelsen för det som bidraget avsåg. Styrelsen har rätt att publicera rapporten, digitalt och i 
tryck. 

MER INFORMATION 
Christian Nyrén: christian.nyren@lantbruksforskning.se, 0705-49 74 15 

Ansökningsblankett finns på www.lantbruksforskning.se. 

Underskriven ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december för beslut 
nästföljande vår. 

mailto:christian.nyren@lantbruksforskning.se
http://www.lantbruksforskning.se/


Ansökan om medel ur 
E H Hügoths stiftelse

Namn Personnummer 

Adress 

E-post Telefon 

□ Ansökan avser studiebidrag

□ Ansökan avser anslag

Sökt belopp 

□ Sökanden har tidigare beviljats stipendium från stiftelsen.

Ange år: 

Projektets titel (vid ansökan om anslag) 

Handledarens namn och kontaktuppgifter (vid examensarbete) 

Kort sammanfattning av ansökans ändamål 

Ort och datum Sökandes underskrift 

Till ansökan ska du bifoga en utförlig beskrivning av ansökans ändamål (2-4 A4-sidor) samt CV. 

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 december på adress: 

E H Hügoths Stiftelse, c/o Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm 

Inskannad ansökan kan också skickas till info@lantbruksforskning.se 

Personuppgifter hanteras av stiftelsen enligt Dataskyddsförordningen GDPR
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