
 
 
 

Finland–Frankrike-föreningarnas förbund delar ut stipendier till 

ungdomar på väg till Frankrike 2019 
  
Ungdomskommittén i Föreningen Finland-Frankrike grundade år 1983 en stipendiefond som mellan åren 

1983 och 2009 delade ut tiotals stipendier till ungdomar som åkte till Frankrike för att förstärka sina 

kunskaper i språket och kulturen.  
 

Finland–Frankrike-föreningarnas förbund vill fortfarande stöda ungdomars kunskaper i det franska språket 

och kännedom om den franska kulturen, speciellt nu när allt färre studerar franska i skolorna. Det är orsaken 

till att vi har blåst liv i den gamla stipendiefonden och delar i maj 2019 ut stipendier till ungdomar som är på 

väg till Frankrike på språkkurs, hobbykurs, arbetspraktik, skolutbyte, lägerskola eller motsvarande för att lära 

sig språket och lära känna landet. 
 

Grundskolelever, gymnasiestuderande, studerande på andra stadiet eller de som slutat skolan (inte 

högskolestuderande eller unga som är i arbetslivet) kan ansöka om ett stipendie. Även grupper kan ansöka. 

Det finns ingen åldersgräns för de sökande. 
 

Stipendierna delas ut till dem som åker till eller påbörjar en praktik i Frankrike under 2019.  
 

Stipendiaterna utses av en kommitté som består av representanter för Finland–Frankrike-föreningarnas 

förbund och Fransklärarföreningen i Finland.  
 

Ansökningarna ska skickas in elektroniskt senast den 15 april 2019.  

Vi meddelar stipendiaterna i maj och då ordnas också en stipendieutdelning. 

 

  

STIPENDIEANSÖKNINGAR 
 

Ansökningarna som skickas in elektroniskt ska innehålla: 

1. En fritt formulerad ansökan med resans ändamål och motivering, program, planerad tidpunkt och 

resans längd samt eventuella intyg, till exempel kursanmälan.    

2. Den sökandes personuppgifter (curriculum vitae) med eventuella intyg (till exempel viktiga studie- 

eller arbetsintyg) och den sökandes e-postadress så vi kan kontakta hen. 

3. Uppgifter om den sökandes olika språkkunskaper. 

Som ämne på e-postmeddelandet ska det stå: Stipendieansökan + den sökandes eller gruppens namn. 

 

Ansökan med bilagor skickas till adressen sryl.stipendit@gmail.com senast den 15 april 2019. 

Vi svarar på frågor på samma e-postadress. 

 

~~~~~~~ 

Stipendiefonden har tillkommit tack vare donationer. Om man vill stöda stipendiefonden kan man ta kontakt 

med SRYL på adressen: sryl@suomi-ranska.com 
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