Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach
XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019
(Segment II)
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów pomostowych
przyznawanych w ramach Programu Stypendiów Pomostowych przez Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości (FEP) wspólnie z: Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności (PAFW), Narodowym
Bankiem Polskim (NBP), Fundacją Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicją pozarządowych organizacji
lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację
im. Stefana Batorego (FB) oraz pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych
w drodze konkursu Dyplom z Marzeń.
I. Postanowienia ogólne
§1
Stypendium pomostowe, zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku
dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia
magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych.
§2
1. Organizacja Lokalna dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów i prześle listę
rekomendowanych osób do Fundacji.
2. Stypendia przyznaje 8-osobowa Komisja Stypendialna, w której skład wchodzą: po dwóch
przedstawicieli wskazanych przez Prezesów: PAFW i NBP oraz po 1 przedstawicielu FWW, ARFwP,
FB i FEP.
3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd FEP.
4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd FEP.
II. Kryteria przyznawania stypendium
1.

§3
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy
ponadgimnazjalną w 2018 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:








ukończyli

szkołę

są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XVII edycji Programu,
mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia
Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie
jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu
nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością.
osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby
punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu,
Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium będą mieli dotychczasowi stypendyści Organizacji
Lokalnej. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby,
które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby
punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

III. Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych
§4
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1. Organizacje Lokalne poinformują uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium w ramach
Programu Stypendiów Pomostowych.
2. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Organizacji
Lokalnej swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium. Termin składania wniosków upływa
31 lipca 2017 r. w biurze Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, ul. T. Kościuszki 65.
3. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, Kandydat do stypendium
spełniający warunki określone w § 3, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendiapomostowe.pl. Termin złożenia wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2017 r. (do 16-tej) Po
zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i
wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał
rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 r.
4. Organizacje Lokalne w terminie do 25 sierpnia 2017 r. sprawdzą prawidłowość złożonych
dokumentów i prześlą je do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji stypendialnej.
5. Komisja Stypendialna w FEP rozpatruje wnioski stypendialne odrębnie dla każdej Organizacji
Lokalnej.
6. FEP w terminie do 3 października 2017 r. ogłosi listę stypendystów.
7. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
a) w I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w §3 oraz przedłożenie FEP do 20 października
2017 roku zaświadczenia z uczelni o podjęciu studiów, o których mowa w §1,
b) w II semestrze – przedłożenie FEP do 10 marca 2017 roku zaświadczenia z uczelni o zaliczeniu
I semestru.
IV. Wypłata stypendium
1.
2.
3.

§5
Fundacja i Organizacja Lokalna zawiadomią pisemnie stypendystów o przyznaniu i sposobie wypłaty
stypendium.
Roczne stypendium wynosi 5000 zł.
Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł
każda, na indywidualne konta stypendystów.

V. Postanowienia końcowe
1.
a)
b)
c)
2.

3.

§6
Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić FEP, w terminie 7 dni o:
otrzymaniu urlopu dziekańskiego,
przerwaniu studiów,
zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.
Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a i b wykluczają stypendystę z dalszego udziału w Programie.
Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt. c także wyklucza stypendystę z udziału w Programie, jeśli
zmianie uczelni i/lub kierunku studiów towarzyszy zmiana charakteru studiów na wieczorowe,
zaoczne lub licencjackie (w uczelni nie mającej uprawnień magisterskich).
W przypadku wypłacenia rat stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1,
stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane przez
Fundację.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym
1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych
przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną
liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do
udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.
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Program „Stypendia Pomostowe” finansuje w 25% Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
z pozyskanych darowizn, pozostałe 75% pokrywa Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Narodowego Banku Polskiego.
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