REGULAMIN
przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach
XVII edycji PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
współrealizowanego przez Fundację Sądecką
w roku akademickim 2018/2019
(Segment II)
Regulamin jest zgodny z zasadami, warunkami i trybem 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),
pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń
oraz przez inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół
ponadgimnazjalnych.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
&1
Stypendium pomostowe zwane dalej „stypendium”, przyznawane jest tylko na okres
pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych
w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendium nie mogą się ubiegać
kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

&2
1. Fundacja Sądecka dokona wstępnej kwalifikacji kandydatów do stypendiów i prześle
listę rekomendowanych osób do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
2. Stypendia przyznaje 8-osobowa Komisja Stypendialna.
3. Lista Stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości.
4. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarząd Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości

Rozdział II
KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
&3
1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści z 2018 roku, który spełniają
łącznie następujące kryteria:
- ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r.;
- zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych
studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych.
(lista uczelni stanowi załącznik nr 2 do regulaminu);

- mieszkają na terenie wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców (fakt ten musi być
potwierdzony zameldowaniem / okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu);

- pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza na 1575 zł brutto;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów min. 90. (Algorytm obliczenia punktów
stanowi załącznik nr 3 do regulaminu);

- działali w wolontariacie;
- otrzymali rekomendację Fundacji Sądeckiej (ostatnie kryterium).
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, określone w ust. 1, jest większa niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy:
kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą
kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.
3. 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. Zasady te mają zastosowanie tak
w przypadku przyznawania stypendiów bez podziału kandydatów na dwie grupy, jak
i w ramach podziału kandydatów na dwie grupy.

Rozdział III
TRYB I ZASADY ROZPATRYWANIA KANDYDATUR
&4
WNIOSEK O PRZYZNANIE REKOMENDACJI
1. Fundacja Sądecka poinformuje uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium
w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.
2. Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki składają wniosek
o przyznanie rekomendacji do biura Fundacji Sądeckiej przy ul. Barbackiego 57
w Nowym Sączu. Wnioski przyjmowane będą w dniach od 2 lipca do 6 sierpnia 2018r.
(Formularz wniosku o przyznanie rekomendacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

3. Fundacja Sądecka podejmuje decyzję o przyznaniu rekomendacji.
4. Liczba osób, które otrzymają rekomendację jest ograniczona.
5. Kandydaci zostaną poinformowani o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu rekomendacji
do 10 sierpnia 2018r.
&5
WNIOSEK APLIKACYJNY O PRZYZNANIE STYPENDIUM
1. Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Fundacji Sądeckiej, Kandydat do
stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie do 17 sierpnia 2018 r. do godziny
16-ej. Po zakończeniu wypełniania wniosku on-line, kandydat drukuje z systemu
wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników
składa w biurze Fundacji Sądeckiej przy ul. Barbackiego 57 w Nowym Sączu, w
nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 roku.
2. Fundacja Sądecka w terminie do 31 sierpnia 2018 r. sprawdzi prawidłowość
złożonych dokumentów.
3. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości dnia 9 października 2018 r. ogłosi listę
stypendystów.
4. Warunkiem otrzymania stypendium jest:
a) W I semestrze – spełnienie kryteriów określonych w & 3 oraz przedłużenie do
Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 22 października 2018 r. zaświadczenia
z uczelni o podjęciu studiów
b) W II semestrze – przedłożenie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 12
marca 2019 r. zaświadczenia o zaliczeniu I semestru. (Jeśli w uczelni obowiązuje roczny
tryb rozliczania, stypendysta ma obowiązek poinformować o tym Fundację Edukacyjną
Przedsiębiorczości i może otrzymać stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania
zobowiązania o przedłożeniu zaświadczenia o zaliczeniu roku do 10 października 2019 r.)

5. Jeżeli wraz z wnioskiem o rekomendację zostały już złożone odpowiednie załączniki,
to nie ma potrzeby ich powtórnego składania; wystarczy pisemne oświadczenie, że
takie dokumenty zostały złożone.

&6
DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE KRYTERIÓW
DLA KANDYDATA DO STYPENDIUM
Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów dla kandydata ubiegającego się
o stypendium są:
1. Dokument potwierdzający co najmniej 2-letnie zameldowanie w miejscowości do 20
tys. mieszkańców (zaświadczenie z urzędu gminy/miasta).
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości, potwierdzona za zgodność z oryginałem.
3. Kserokopia zaświadczenia o przyjęciu na studia.
4. Dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów brutto rodziny kandydata
w czerwcu 2018 r. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości
gospodarstwa rolnego, odcinki rent/emerytur, itp.)
5. Zaświadczenia o udziale w wolontariacie.
6. Dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji Fundacji Sądeckiej.

Rozdział IV
WYPŁATA STYPENDIUM
&7
1. Fundacja Sądecka zawiadomi pisemnie stypendystów o przyznaniu i sposobie wypłaty
stypendium.
2. Roczne stypendium wynosi 5 000 zł.
3. Stypendium wypłacane będzie w 10 miesięcznych ratach, od października 2018 do
lipca 2019, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
&8
1. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości
w terminie 7 dni o:
a) otrzymaniu urlopu dziekańskiego
b) przerwaniu studiów
c) zmianie uczelni i/lub kierunku studiów w trakcie roku akademickiego.
2. 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, lub uczelni na
nieakademicką.
3. 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 Fundacje Edukacyjną Przedsiębiorczości.

