Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
Grosshandelssocietetens stipendier och regler för 2022
REGLER
Stipendier kan erhållas en gång.
Stipendier för utlandsstudier/praktik ska beviljas före resan påbörjas.
Årets stipendier gäller för studier/praktik under hösten 2022 & våren 2023.
Tilldelat stipendium ska börja nyttjas inom ett år efter tilldelning.
Det åligger stipendiaterna att under stipendieperioden delge Grosshandelssocieteten
minst två reseberättelser och ett inlägg i Grosshandelssocietetens facebookgrupp.
Stipendium kan sökas även i väntan på ett beslut om beviljade studier eller praktik.
Anhörigstipendier
Två kategorier:
1. Studier minst tre månader upp till ett år vid universitet alternativt yrkesinriktade studier
utanför Norden, efter gymnasieexamen.
2.

Praktik upp till ett år vid företag, utanför Norden, med inriktning mot ekonomi, handel
eller sjöfart, efter påbörjade postgymnasiala studier.

Behöriga:
Anhöriga till burskapsägande borgare (i första hand barn och barnbarn).
Ansökan:
Fyll i den digitala ansökningsblanketten på följande sida:
www.borgerskapet.se/stipendier-och-bidrag/att-soka-stipendium/ före den 19 mars 2022.
Digitala intervjuer kommer att ske under april månad.
Handelshögskolan i Stockholm
Till studenter vid Handelshögskolan för praktik/studier minst tre månader och upp till ett år vid
svenskt/utländskt företag/universitet med inriktning mot ekonomi, handel eller sjöfart. Gäller utom Norden.
Master och CEMS programs prioreteras. Stipendier delas ut till studerande av Bachelor program om utrymme
finns.
Behöriga: Examinerade från Handelshögskolan (eller minst två års fullgjorda studier).
Ansökan: Fyll i den digitala ansökningsblanketten på följande sida:
www.borgerskapet.se/stipendier-och-bidrag/att-soka-stipendium/ före den 19 mars 2022.
Digitala intervjuer kommer att ske under april månad.
Frans Schartaus skola Handelsinstitutet
För fortsatta studier eller praktik utomlands efter examen.
Behöriga: Studerande i avgångsklasserna vid Frans Schartaus Handelsinstituts YH utbildning.
Ansökan: Görs skriftligen till rektor före 30 mars.
Utdelning
Vi återkommer längre fram gällande information om när och var stipendierna kommer att delas utdelas ut.
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Ansökningslänk
Finns på Stockholms Borgerskaps hemsida: www.borgerskapet.se/stipendier-och-bidrag/att-soka-stipendium/
Övriga stipendier Stockholms Grosshandelssocietet delar även ut stipendier i samarbete med Sverige Amerikastiftelsen, Sweden-Japan Foundation och SSE Business Lab.
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