
Ansøgningsskema 
Ingeniør Svend G. Fiedler og hustrus legat til fremme af  

botanisk og arkæologisk forskning 
  
Navn: 
Privatadresse: 
Postnr.: By: 
E-mail: 
CPR-nr. 
 
Uddannelse  
Universitet, Institut  
Museum / andet  
Bachelor / speciale / PhD / andet  
 
Formål med ansøgning. Kort angivelse af formålet, fx Feltarbejde i Tanzania, Udgravning i Italien, 
Museumsbesøg i Tyskland 
 
 
 
Budget. Opstil budgettet med tydelige budgetposter 
 
 
 
 
 
Totalt ansøgt beløb i danske kroner: . 
Har du tidligere fået fra Fiedlers legat? ja/nej  
Hvis ja, årstal og beløn årstal beløb 
 
Formålsbeskrivelse (helst 1 side og max. 2 sider). 
Der skal være et klart og tydelig formål og der skal være sammenhæng mellem formålsbeskrivelsen og 
Fiedlers legat. 
 
 
 
 
 
Klimaovervejelser. Anfør kort nogle overvejelser vedrørende din rejse i forhold til klimaforandringer 
og/eller FN’s verdensmål for klima. Det kan være mht. formålet med rejseaktiviteten (mest 
botanikansøgere) og mht. den anvendte rejseform (fx tog i stedet for fly). Rejseformen er mest relevant 
for rejser inden for Europa. Det er ikke alle rejser, hvor der er et alternativ til fly, men tænk over det. 
 
 
 
 
CV. Angiv dit CV nedenfor eller vedhæft CV til den samlede pdf-fil af ansøgningen. 
 
 
 
 
 



Nedenstående vedhæftninger skal indgå i en samlet pdf af ansøgningen. 
 Udskrift af kurser og standpunkt. Vedhæft ansøgningen en udskrift fra dit studie eller 

eksamensbevis, hvis du er færdiguddannet. 
 Anbefaling. Det er fint med en anbefaling fra fx vejleder, det sted man skal besøge eller lignende. 
 Samtykkeerklæring. Nedstående samtykkeerklæring ifht. persondata skal underskriver for at vi 
kan behandle ansøgningen. 
 
Underskrift 
Ansøger og dato: 
 
 
 
Ansøgningsskema skal sendes som én pdf-fil til: Per Ole Rindel rindel@hum.ku.dk 
Kun ansøgninger, der indeholder svar på alle spørgsmål i skemaet og er indkommet i én samlet 
pdf-fil vil komme i betragtning. Bestyrelsen foretrækker, at svarene står inde i skemaet i de 
korrekte bokse. Ansøgningen er individuel, og man kan ikke søge på vegne af andre.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykke til behandling af dine personoplysninger i forbindelse med behandling af din 
legatansøgning og udbetaling af legatmidler fra 

Ingeniør Svend G. Fiedler og Hustrus legat til fremme af botanisk og arkæologisk forskning 

I forbindelse med indsendelse af din legatansøgning til Ingeniør Svend G. Fiedler og Hustrus legat 
til fremme af botanisk og arkæologisk forskning (i det følgende omtalt som Fiedler’s Legat) har vi, 
til brug for vurderingen af din ansøgning, behov for dit samtykke til at behandle dine 
personoplysninger og oplysninger om den rejseaktivitet eller andet formål, som du ansøger om 
støtte til. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. 

Fiedler’s Legat’s bestyrelse opbevarer ansøgningen, herunder de oplyste personoplysninger, i indtil 
fem år, efter at sagsbehandlingen er afsluttet. Herefter opbevarer fondsbestyrelsen alene 
informationer om navn på modtagere af legatportioner, støttebeløbet samt titel på rejseaktiviteten 
eller projektet, og dette er kun til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske 
formål. Du kan læse mere om vores behandling af dine personoplysninger under 
Databeskyttelsespolitik på Fiedler’s Legat’s hjemmeside https://uddannelse.snm.ku.dk/fiedlerslegat 

Samtykkeerklæring 

Undertegnede giver hermed mit samtykke til, at Fiedler’s Legat må behandle de i min ansøgning 
indsendte almindelige personoplysninger, stillingsbetegnelse og CV, bankoplysninger, CPR-
nummer, samt oplysninger om den rejseaktivitet eller andet formål, som jeg søger om støtte til fra 
Fiedler’s Legat. 

 

Ansøgningsår:  

 
Dato: ____________________ 
 
 
Navn: _______________________________________________________     
 
 
Underskrift: _____________________________________ 
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