
STYPENDIA POMOSTOWE

ANR AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROLNYCH

MATURZYSTO
JEZELI JESTES ZDOLNY, AMBITNY, CHCESZ PODJAC NAUKI^ NA DZIENNYCH STUDIACH

MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZINY BYtEGO PRACOWNIKA PPGR

POWINIENES TO PRZECZYTAC!

Agencja Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy w Bydgoszczy informuje, ze Fundacja

Edukacyjna Przedsi^biorczosci

ogtosita

XV EDYCJI^ PROGRAMU STYPENDIOW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2016/2017 czekaj^ na Was stypendia w wysokosci 500 zt miesi^cznie, ktore

bQd^ wyptacane przez 10 miesi^cy. Program w segmencie lA skierowany jest do maturzystow,

ktorzy ukoncz^ szkotQ ponadgimnazjaln^ w 2016 roku, zakwalifikuj^ si? na pierwszy rok dziennych

studiow I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publlcznych uczelniach
akademickich I ktorzy spetniaj^ t^cznie nast?puj^ce kryteria:

> s^ obywatelami polskimi lub posiadaj?, Kart? Polaka,

> sq dzlecml bytych pracownikow pahstwowych przedsi?biorstw gospodarki rolnej, ktorzy byii
zatrudnieni w tych gospodarstwach na umow? o prac? w okresie co najmniej 2 lat,

> mieszkaj^ na terenach wiejskich lub w mlastach do 20 tysi?cy mieszkancow - co musi bye
potwierdzone zameldowanlem, przy czym okres zameldowania nie moze bye krotszy niz 2 lata
od daty ogtoszenia programu na stronle www.stypendla-pomostowe.pl

> poehodz^ z rodzin, znajduj^eyeh si? w trudnej sytuaejl materlalnej tzn. o doehodzle rodzlny
w przellezenlu na osob? lub doehodzle osoby uez^eej si? nIe wyzszym nIz 1295 zt lub 1480 zt
gdy eztonklem rodzlny jest dzleeko legltymuj^ee si? orzeezenlem o niepetnosprawnosel lub
orzeezenlem o umlarkowanym albo znaeznym stopniu niepetnosprawnosel (doehod netto
wyllezony w ezerweu 2016 roku)

> osl^gn?ll na egzamlnle maturalnym min. 90 punktow, llezonyeh zgodnle z algorytmem
zat^ezonym do Regulamlnu.

Kandydat do stypendlum, spetnlaj?^ey powyzsze warunki, po przyj?elu na studia zobowl?^zany jest
wypetnic wnlosek on-line na stronle www.stvDendla-Domostowe.pl w termlnle od 1 llpca 2016
roku do dnia 17 sierpnia 2016 roku (do godzlny 16 - tej), a nast?pnle wydrukowany I podplsany
wnlosek wraz z kompletem zat^eznlkow winlen przekazac do Oddzlatu Terenowego Agenejl
NIeruehomosel Rolnyeh w Bydgoszczy (ul. Hetmahska 38; 85-039 Bydgoszcz) w nieprzekraezalnym
termlnle do dnIa 24 sierpnia 2016 roku.

Szezegotowyeh Informaeji o programie udzlela Pan! Magdalena Balleka (tel. 052-525-08-34)



stypendia
pomostowe

R e g u I a m i n

przyznawania i przekazywania stypendiow dia studentow w ramach
XV edycji Programu Stypendiow Pomostowych

w roku akademickim 2016/2017

(Segment lA)

Regulamin okresia zasady, warunki 1 tryb przyznawania oraz wypiacania stypendiow pomostowych
przyznawanych w ramach Programu Stypendiow Pomostowych przez Fundacj^ Edukacyjnq PrzedsiQ-
biorczoki (FEP) wspolnie z; Polsko - Amerykanskq Fundacjq Woinosci (PAFW), Narodowym Bankiem
Polskim (NBP), Fundacjq BGK oraz z innymi instytucjami, ktore przystqpiq do realizacji Programu przy
wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomoki Rolnych (ANR).

I. Postanowienia ogolne

§1

Stypendium pomostowe, zwane dalej „stvpendium", przyznawane jest tyiko na okres pierwszego roku
dziennych studiow I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich pubiicznych uczel-
niach akademickich\

§2

1. Stypendium przyznaje Komisja Stypendialna, powofana przez Zarzqd FEP, w sktad ktorej wchodzq:
po dwoch przedstawicieli PAFW i NBP, po Jednym przedstawicielu ANR, Fundacji BGK i przedstawi-
ciel FEP. Cztonkowie Komisji powotywani sq na wnioski prezesow tych instytucji.

2. Lista stypendystow podiega zatwierdzeniu przez Zarzqd FEP.
3. Regulamin pracy Komisji Stypendialnej zatwierdza Zarzqd FEP.

II. Kryteria przyznawania stypendium

§3

1. Do ubiegania si^ o stypendium uprawnieni sq maturzysci, ktorzy ukonczyli szkotq ponadgimna-
zjalnq w 2016 roku i ktorzy spetniaj^ tqcznie nastQpujgce kryteria:
a. sq obywatelami polskimi lub posiadajq Kart^ Polaka,
b. sq dziecmi bytych pracownikow pahstwowych przedsi^biorstw gospodarki rolnej, ktorzy byli

zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracQ w okresie co najmniej 2 iat,
c. mieszkajq na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkahcow, potwierdzone

zameldowaniem. Okres zameldowania nie moze bye krotszy niz 2 lata od daty ogtoszenia
Programu na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl,

d. pochodzq z rodzin znajdujqcych si^ w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny
w przeliczeniu na osobQ lub dochodzie osoby uczqcej siq niewyzszym niz 1295 zi^ lub 1480zt,
gdy cztonkiem rodziny jest dziecko legitymujqce si^ orzeczeniem o niepetnosprawnosci
lub stopniu niepetnosprawnosci (dochod netto wyliczony z czerwca 2016),

e. osiqgnQli na egzaminie maturalnym liczbQ punktow nie nizszq niz 90. Algorytm obliczenia
liczby punktow zamieszczony jest w zatqczniku do Regulaminu.

^ uczelnia, wktorej przynajmniej jedna Jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora.
^70% ptacy minlmalnej (1850 zt) obowiqzujqcej od 1stycznia 2016 r. (Rozporzqdzenie Prezesa Rady Mlnistrow z 11.09.2015 r.
w sprawie wysokosci minlmainego wynagrodzenia za prac? w 2016 r. Dz. U. z 14.09.2015 r. poz. 1385).



2. W przypadku, gdy liczba osob spetniajqcych kryteria, okreslone w ust. 1, jest wi^ksza niz liczba
stypendiow do rozdysponowania, pierwszenstwo w uzyskaniu stypendium majq osoby,
ktore uzyskaty najwyzszq liczb^ punktow na egzaminie maturalnym. W przypadku rownej liczby
punktow pierwszenstwo majq osoby o najnizszych dochodach w rodzinie.

III. Tryb I zasady rozpatrywania wnioskow stypendialnych

§4

1. Kandydat do stypendium spetniajqcy warunki okreslone w § 3, po przyjQciu na studia, wypelnia
wniosek on-line zamieszczony na stronie www.stvpendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa
b^dzie aktywna w terminie od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godziny 16-ej.
Po zakonczeniu wypetniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listQ zatqcznikow,
podpisuje wniosek i wraz z kompletem zatqcznikow sktada w Oddziale Terenowym ANR (najbliz-
szym wzgl^dem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r.

2. PER w terminie do 7 pazdziernika 2016 r. ogtasza list^ stypendystow.
3. Warunkiem otrzymania stypendium jest:

a. W I semestrze - spetnienie kryteriow okresionych w § 3 oraz przedtozenie PEP
do 20 pazdziernika 2016 r. zaswiadczenia z uczeini o podj^ciu studiow, o ktorych mowa
w§ 1,

b. W II semestrze - przedtozenie PEP do 10 marca 2017 r. zaswiadczenia o zaiiczeniu I seme-
stru. Jesii w uczeini obowiqzuje roczny tryb rozliczania, stypendysta ma obowiqzek poinfor-
mowac o tym PEP i moze otrzymac stypendium w II semestrze pod warunkiem podpisania
zobowiqzania o przedtozeniu zaswiadczenia o zaiiczeniu roku do 10 pazdziernika 2017 r.

IV. Wyptata stypendium

§5

1. PEP zawiadamia pisemnie stypendyst^ o przyznaniu i sposobie wyptaty stypendium.
2. Roczne stypendium wynosi 5000 zt.
3. Stypendium przekazywane jest w 10 miesi^cznych ratach, od pazdziernika do lipca, w wysokosci

500 zt kazda, na konta stypendystow.

v. Postanowienia koricowe

§6
1. Stypendysta zobowiqzany jest zawiadomic PEP w terminie 7 dni o:

a. otrzymaniu uriopu dziekanskiego,
b. przerwaniu studiow,
c. zmianie uczeini i/lub kierunku studiow w trakcie roku akademickiego.

2. Zdarzenia wymienione w ust. 1 pkt a. i b. wykluczajq stypendysta z dalszego udziatu w Programie.
Zdarzenie wymienione w ust. 1 pkt c. takze wyklucza stypendysta z udziatu w Programie,
jesli zmianie uczeini i/lub kierunku studiow towarzyszy zmiana charakteru studiow na wieczorowe,
zaoczne lub licencjackie, lub uczeini na nieakademickq.

3. W przypadku wyptacenia rat stypendium po terminie wystqpienia zdarzeti wymienionycti w ust. 1,
stypendysta zobowiqzany jest do zwrotu otrzymanycti rat stypendium na konto wskazane
przez Pundacj^.

ZARZAD PUNDAQI


