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

MAGISTERSKICH I POCHODZISZ Z RODZINY BYLEGO PRACOWNIKA PPGR

POWINIENES TO PRZECZYTAC!

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy informuje, ze Fundacja Edukacyjna Przedsi^biorczosci

ogtosita

XVIII EDYCJ^ PROGRAMU STYPENDIOW POMOSTOWYCH

W roku akademickim 2019/2020 czekaj^ na Was stypendia w wysokosci 500 zl miesi^cznie, ktore b^d^

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

ponadgimnazjaln^ w 2019 roku, zakwalifikuj^ siQ na pierwszy rok stacjonarnych studiow I stopnia lub

jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich uczelniach akademickich i ktorzy spetniaj^ tqcznie

nastQpuj^ce kryteria:

>  s^ obywatelami polskimi lub posiadaj^ KartQ Polaka,

>  s^ dziecmi bytych pracownikow panstwowych przedslQbiorstw gospodarki rolnej, ktorzy byli zatrudnieni
w tych gospodarstwach na umowQ o pracQ 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 ogtoszenla
programu na stronle www.stypendla-pomostowe.pl

>  pochodzq z rodzin, w ktorych dochod w przellczenlu na osobQ lub dochod osoby uczq^cej sIq nIe jest wyzszy
nIz 1688 zt brutto (dochod ten nalezy wyllczyc z mlesl^ca czerwca 2019 roku). Jesll cztonklem rodzlny jest
dzlecko legltymuj^ce sIq orzeczenlem o niepetnosprawnosci lub stopniu niepetnosprawnosci do dochodu nIe
wllcza sl^ swiadczeh otrzymanych w zwl^zku z t^ nlepetnosprawnoscl^.

>  osl^gn^ll na egzamlnle maturalnym min. 90 punktow, llczonych zgodnie z algorytmem zatqczonym do
Regulamlnu.

Kandydat do stypendlum, spetnlaj^cy powyzsze warunki, po przyjQclu na studia zobowl^zany jest wypetnic

wnlosek on-line na stronle www.stvpendia-pomostowe.pl w termlnle do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do

godzlny 16 - tej), a nastQpnIe wydrukowany I podplsany wnlosek wraz z kompletem zat^cznlkow winlen

przekazac do Oddzlatu Terenowego KOWR w Bydgoszczy (ul. Hetmariska 38; 85-039 Bydgoszcz) w
nieprzekraczalnym termlnle do dnIa 23 sierpnia 2019 roku.

Szczegotowych Informacjl o programie udzlela PanI Magdalena Ballcka (tel. 052-525-08-34)


