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Ny platform gør det muligt for studerende at få adgang til
620 millioner euro i ubesatte legater
Der findes 12.000 legater i EU. Studier viser, at op mod 20% af disse ikke kan
finde modtagere. Den nystartede platform european-funding-guide.eu matcher
studerende med disse nichelegater.
Indtil for nylig har det været en nærmest uoverkommelig opgave at få overblik over
det kæmpestore udvalg af legater, som tilbydes indenfor EU. Der findes over 12.000
legater med selektionskriterier, som spænder mellem konventionelle (akademisk
formåen, pengenød, engagement i samfundet) til mere eksotiske (fødested,
civilstand, religiøst tilhørsforhold). Med den nystartede platform european-fundingguide.eu – den allerførste match-baserede legatplatform i EU – er denne opgave
blevet meget lettere. ”Nu kan hver enkelt studerende med få klik nemt finde frem til
de legater, der passer på deres individuelle profil”, siger Mira Maier, grundlægger og
CEO for European Funding Guide. Platformen, som er blevet udviklet af det
almennyttige initiativ for Transparente Studielegater og medfinansieret af den
Europæiske Kommission, tilbydes helt gratis til alle interesserede.
European-funding-guide.eu hjælper studerende indenfor alle akademiske discipliner,
årgange og i 16 forskellige europæiske lande. Der findes mere end 12.000 legater og
lån med en samlet værdi på mere end 27 milliarder euro, og disse hjælper denne
platform med at gennemsøge hurtigt og finde det bedste match blandt. Cirka 570 af
disse legatprogrammer er grundlagt i Danmark. Studerende skal bare oprette en
profil, hvorefter det automatiske software øjeblikkeligt udvælger legater, som matcher
profilen bedst. European Funding Guide kan herved tilbyde finansiel støtte til
leveomkostninger eller omkostninger ved internship, sprogkurser i udlandet eller
akademiske forskningsprojekter. Efter at man har fundet et match, kræver det ikke
meget mere end et følgebrev, som beskriver motivationen bag ansøgningen, og et
CV for at ansøge. Hjælpen, som tilbydes af European Funding Guide, stopper dog
ikke her. Portalen tilbyder også en bred vifte af tips om, hvordan man får et legat,
hjælp til at sende en skriftlig ansøgning og gode råd til mundtlige interviews og
præsentationer.
Legater bliver ofte fejlagtigt set som svære at få tildelt, da det er nemt at tro, at de
kun bliver givet på baggrund af gode karakterer eller trang. På baggrund af disse
myter og mangel på viden, om hvad der findes af legater, vælger mange studerende
slet ikke at søge legater. Den største barriere er mangel på viden om det store
udvalg af finansielle støttemuligheder, som der faktisk findes.
Mira Maier, den tyske grundlægger af portalen og tidligere legatmodtager, ved, at de
fleste studerende ikke kender til det store udvalg af legater. ”I Tyskland ansøger 28%
af alle studerende legater, men 92% af disse søger kun 0,8% af alle de tilgængelige
legater. De fleste tror, at legater kun gives til de allerbedste studerende og dem i
økonomiske vanskeligheder. Flere fonde er dog anderledes, hvor nogle for eksempel
kan være regionalt rettet, hvormed de kun støtter studerende, som er født et bestemt
sted. Mange af disse små og mindre kendte fonde har svært ved at finde ansøgere”.
Dette er grunden til, at hende og Alexander Gassner lancerede den tyske portal
kaldet www.mystipendium.de i 2011. Denne portal har siden dannet rammen for
1

PRESSEMEDDELELSE
15.12.2014

European Funding Guide. ”Firstusind studerende bruger portalen hver måned til at
finde information om finansieringsmuligheder, som passer til deres omstændigheder,
og over 2.300 supportere fra 90% af alle EU’s universiteter anbefaler aktivt vores
service. Denne succes demonstrerer det store behov for et forbedret overblik over de
forskellige finansieringsmuligheder, som er til stede i Tyskland og 15 andre
europæiske lande”.
Dette projekt er støttet af den Europæiske Kommission. Dette dokument afspejler
kun forfatterens holdninger, og Kommissionen kan derfor ikke holdes ansvarlig for
enhver form for brug af de informationer, som er beskrevet heri.
Billeder af grundlæggerne, informationspjece, organisationsprofil og logo kan
forefindes i vores presserum: http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room
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