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Vilkår for tildeling af QATO Fondens legat til studerende tilknyttet KU SUND 

og KU SCIENCE ved Københavns Universitet 
 

1. Legatets navn er ”QATO Fondens legat” 

 

2. Legatets formål er at støtte studerende på Københavns Universitet, der uddanner sig 

indenfor fag, hvorigennem de kan være med til forbedre dyrs velfærd, levevilkår, sundhed 

og trivsel. 

Legatets størrelse er på DKK 7.500, og der uddeles årligt op til tretten legater. 

Legatet tildeles studerende som et personligt rejselegat eller et personligt legat til 

gennemførelse af et projekt i forbindelse med deres uddannelse i Danmark eller udlandet.  

 

3. I betragtning til legatet kan komme studerende ved Københavns Universitet tilknyttet 

fakulteterne KU SUND og KU SCIENCE – særligt, men ikke udelukkende, indenfor 

studieretningerne Veterinærmedicin, Husdyrvidenskab og Biologi.  

 

Ansøgere skal have afsluttet de første to år af deres uddannelse. 

 

Ansøgere kan søge om støtte til gennemførelse af et relevant udlandsophold enten i 

forbindelse med et studieophold eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt 

indenfor deres uddannelse. Ansøgere kan ligeledes søge om støtte til at gennemføre et 

projekt indenfor deres uddannelse i Danmark.   

 

Projektet eller studieopholdet skal kunne bidrage til at øge den studerendes viden og 

kompetencer indenfor ét eller flere af følgende emner: dyresundhed, dyrevelfærd og/eller 

dyreadfærd. 

 

Det anses som positivt, hvis projektet eller studieopholdet kan bidrage til reelle forbedringer 

af dyrs sundhed, velfærd eller trivsel generelt. Eller hvis det kan bidrage til en øget 

forståelse for dyrs adfærd. 

 

Derudover vægtes projekter omhandlende domesticerede dyr eller vilde dyr i menneskers 

varetægt højere end projekter om vilde dyr i naturen, omend sidstnævnte også kan opnå 

støtte.  

 

4. Uddeling sker efter forudgående opslag. Legatet kan kun søges via QATO Fondens 

ansøgningsportal, som tilgås fra QATO Fondens hjemmeside: www.QATOFonden.dk 

 

5. Udvælgelsen og uddelingen foretages af en udvælgelseskomité fra Københavns Universitets 

to fakulteter, KU SUND og KU SCIENCE samt af QATO Fondens bestyrelse og 

administration. 

 

https://qatofonden.dk/DK.aspx
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Udvælgelsen foretages på baggrund af skriftlige, begrundede ansøgninger, udfærdiget på 

fondes ansøgningsskemaer og indsendt til QATO Fonden rettidigt via fondens 

ansøgningsportal på hjemmesiden.  

 

Ansøgninger, der ikke er indsendt via ansøgningsportalen, der ikke er modtaget rettidigt, 

hvor ansøgningsskemaet ikke er udfyldt efter anvisningerne, eller hvor ansøgeren ikke lever 

op til tildelingskriterierne, kan desværre ikke komme i betragtning til et legat.  

 

QATO Fonden beder studerende være opmærksomme på gældende skatteregler i forbindelse 

med modtagelse af QATO Fondens Legat. 

 

Kun ansøgere, der udvælges til at modtage et legat, vil få en tilbagemelding fra Fonden. 

 

6. Legatet har ansøgningsfrist den 10. januar det år, hvor legatet tildeles. Der er åbent for 

ansøgninger hvert år i perioden den 1. november til den 10. januar. Legatet uddeles årligt 

omkring den 8. marts ved en højtidelighed på Københavns Universitet, Frederiksberg 

Campus. Legatmodtageres navne offentliggøres i en pressemeddelelse. 

 


