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MATURZYSTO!!!
Je2eli jeste6 zdolny, ambitny, chcesz podj46 naukq na pierwszym roku stacjonarnych
(dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny
bylego pracownika ppgr powiniene6 to przeczytail
Fundocjo Edukocyjno PzedsiqbiorczoSci dziotojqco w porozumieniu z Polsko-Amerykohskq Fundocjq WolnoSci.
Norodowym Bonkiem Polskim oroz innymi instytucjomi pzy wsporciu orgonizocyjnym Krojowego O5rodko
Wsporcio Rolnictwo ogtoszo

Program Stypendi6w Pomostowych 2021 12022
Program jest skierowany do tegorocznych maturzyst6w, kt6rzy ukonczyli szkolq ponadgimnazjalnqw 2021 roku
i spetniajq lqcznie nastqpujqce kryteria:

. sEl obywatelami polskimi lub posiadaiq Kartq Polaka; 
-r pochodzqz rodziny, w kt6rej przynajmniej jedno z rodzic6w, lub opiekun prawny pracowal w paistwowym

przedsiqbiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;
. dostana siq na I rok stacjonarnych (dziennych) studi6w I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studi6w

magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

. osiAgnQli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbq punkt6w nie nizszq ni2 1OO, liczonq samodzielnie

zgodnie z algorytmem zamieszczonym w zalqczniku do Regulaminu;

o pochodzq ze wsi lub miasta do 20 tysiqcy mieszkafic6w. Fakt ten musi byi potwierdzony zameldowaniem.

Okres zameldowania nie mo2e byi kr6tszy niZ 2 lata od daty ogloszenia Programu na stronie

www.stypendia-pomostowe. pl ;

o pochodzqz rodziny znajdujqcej siq w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na

osobg lub dochodzie osoby uczqcej siq nie wy2szym ni2 1.96O zl brutto, gdy czlonkiem rodziny jest dziecko

legitymuj4ce siq orzeczeniem o niepelnosprawnorici do dochodu nie wlicza siq Swiadczeri otrzymanych

w zwiqzku z tq niepelnosprawno6ciq (doch6d wyliczony z czerwca 2021 roku).

Rekrutacja przebiega on-line na stronie www.sWoendia-pomostowe.pl.
Kandydat do stypendium w terminie do dnia 16 sierpnia 2O2t roku wypelnia wniosek

on-line, a nastqpnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z zalqcznikami do dnia 23

sierpnia 2O2L roku wysyla na adres wskazany na ostatniej stronie wydrukowanego

formularza wniosku.

Szczeg6lowe warunki uczestnictwa w Programie okre5la ,,Regulamin przyznawania i przekazyrania stypendi6w
dla student6w w ramach XX edycji Programu Stypendi6w Pomostowych w roku akademickim 202112022"
(Segment !A) dostqpny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej PrzedsiqbiorczoSci:

http : /lwww.stypen d ia-Fomostowe. pl.

lnformacii o Prosramie udzielaia:


