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ATV-Fonden for Jord og Grundvands studenterlegat 
 
 

 
ATV Jord og Grundvands bestyrelse har besluttet at uddele 2 legater til studerende indskrevet på dan-
ske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, som arbejder med problemstillinger relevant for fagområ-
det jord- og grundvandsforurening og relaterede problemstillinger med indeluft. Initiativet tages som 
led i at løfte fondens formål om aktivt at fremme formidling og udveksling af viden samt stimulere og 
initiere undervisning inden for fagområdet. 

 
Legater i størrelsesordenen 25.000 kr. kan søges individuelt af den studerende selv med støttebrev fra 

en vejleder tilknyttet institutionen, hvor den studerende er indskrevet. Fonden foretrækker følgende 
typer ansøgninger: 
 

 Diplom-, bachelor- og masterafgangsprojekter, hvor donationer i størrelsesordenen 25.000 kr. 

kan være med til at hæve niveauet, eksempelvis indkøb af specielt udstyr eller udgifter til spe-

cielle målinger/feltarbejde. Som udgangspunkt dækkes lønudgifter til den studerende ikke 

  

 Støtte til rejser som er nødvendige i forhold til afgangsprojekter, eksempelvis til udførsel af 

specielle analyser, eller feltarbejde. Generelle studierejser, praktikophold og deltagelse i kon-

ferencer og lign. støttes principielt ikke. 

 
Hvis ansøgningen imødekommes, forpligter den/de modtagende studerende sig til at præsentere en 

poster eller give et mundtlig oplæg til ATV JogG’s Vintermøde (en årligt tilbagevendende 2-dages kon-
ference i marts måned) eller på et relevant ATV JogG heldagsmøde og skrive et indlæg til publicering 
på ATV JogG’s hjemmeside på dansk eller engelsk. Den studerende vil deltage gratis på det pågæl-
dende møde.  

 
Ansøgningsmaterialet kan være på dansk eller engelsk. Der forventes en motiveret ansøgning med 
projektbeskrivelse og formål, projektets tidsplan og beskrivelse af de præcise aktiviteter, der søges 

legat til. Ansøgningen skrives i ansøgningsskabelonen og forventes at udgøre maks. 1½ A4 side. Un-
derskrevet støtteerklæring fra vejleder på institutionens brevpapir medsendes som bilag.  
 
Deadline 
Ansøgningsfrist er 27. januar 2023 med forventet tilbagemelding medio februar. Ansøgningen sendes 
til atvlv@dtu.dk.  
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