
kandvdacie na studenta l roku studiów!!!
dziennych l stopnia lub jednolitych magisterskich

realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

powinieneś to przeczytać !

Fundacja Edukacyjna Pżedsiębiorczości, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFW), Narodowy
Bank Polski (NBP) przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza
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Program jest skierowany do matuzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w2018 roku
i spełnią łacznie następujące kryteria:

. są dziećmi byłych pracownikóW państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, któlzy byli
zatrudnieni W tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę W okresie co najmniej 2 lat;

. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, zamieszkanie potwierdzone
zameldowaniem. Okres zameldowania nie moźe być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu
na stronie WWW, Stvpendia-pomostowe. pl;

. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód w pzeliczeniu na
osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest Wyższy niż 1575 zł brutto Wyliczony z czer\Nca 2018 roku. Jeśli
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się ozeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności, to do dochodu nie Wlicza się śWiadczeń otrzymywanych w lłliązku z tą
niepełnosprawnością;

. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niźszą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów
zamieszczony jest na stronie www.stvpendia-oomostowe, ol

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendialnych:
. kandvdat do stvDendium spełniający wyżej określone kryteria, po pzvieciu na studia, wypełnia wniosek

onłine zamieszczony na stronie www.stvpendia-pomostowe,pl,; aplikacja internetowa będzie aktywna
w terminie od 2 lipca 20t8 roku do 17 sierpnia 20l8 roku do godz. l6-tej, po zakończeniu wypełniania
Wniosku kandydat drukuje z systemu Wniosek i listę załącznikóW, podDisuie Wniosek I

załaczników składa w oddziale Terenowvm kraioweqo ośrodka wsparcia Rolnictwa w Lublinie
w nieorzekraczalnvm terminie do 24 sierpnia 2018 roku; wnioski złoźone po tvm terminie nie beda
rozDatryWane;

. Fundacja Edukacyjna Pżedsiębiorczości w terminie do 9 października 2018 roku ogłasza listę
stypendystów, zawiadamia pisemnie stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium tylko
na okres pierwszego roku studiów, roczne stypendium wynosi 5000 zł, wypłacane jest W ,10 miesięcznych,
róWnych ratach na indywidualne konta stypendyStóW.

Szczegółowe Warunki uczestnictwa w Programie określa ,,Regulamin pzyznawania i przekazywania
stypendiów dla studentów w ramach XVll edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku
akademickim 201812019, segment l A".

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Prz edsiębiorczości:

lnformacii o proqramie udzielaia:

Fundacja Edukacyjna Pzedsiębiorczości

adres: 90-2,12 Łódź, ul. Sterlinga 27129,
tel.: (042) 632-59-91, 631-95-58,
fax (042) 630-27_81, +mail feo(@fep.lodz.ol

KĘowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Lublinie

adres: 20-027 Lublin, ul. Karłowicza 4
tel. (0-81)534 60 52, fax5320211
e-mail lublin@kowr,qov.pl



oddział Terenowy W Lublinie

LUB.WoP.073, 1.201B.As.2
Lublin, 2018-o5-o9

politechnika Lubelska
Dział Nauczania iToku studióW
Nadbystrżycka 38 D
20-618Lublin

Uprzejmie informuję, że uruchomiona została xvII Edycja ,,Programu stypendióW Pomostowych
2oL7lżoLB". Administratorem pro9ramu jest Fundacja Edukacyjna PrzedsiębiorczoŚci w Łodzi, natomiast Krajowy
oŚrodek Wsparcia Rolnictwa uczestniczy W Segmencie IA Programu jako organizator Wstępnej rekrutacji
kandydatóW.

Program jest skierowany do maturzystóW, którzy ukończą szkołę ponadgim nazjalną W 2018 roku i będą
spełniać łacznie następujące kryteria :

. są dziećmi byłych pracownikóW państwowych przedsiębiorstw 9ospodarki rolnej, którzy byli
zatrudnieni W tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę W okresie co najmniej 2 lat;

. 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.stvDendia-pomostoWe.pl ;

. pochodzą z rodzin, W których dochód W przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest Wyższy
niż 7575 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności. to do dochodu nie Wlicza się śWjadczeń otrzymywanych W związku z tą
niepełnosprawnością (dochód Wyli€zony z czerwca 2018)

. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktóW nie niższą niż 90,
. kandydat do stypendium spełniający Wyżej określone kryteria, pQ D.zvjeciu na studia, Wypełnia Wniosek

on-line na stronie Www.stvoendia-Domostowe. Dl; aplikacja internetowa będzie aktywna W terminie od 2lipca 2018
roku do 17 sierpnia 2018 roku do godz. 16-tej; po zakończeniu Wypełniania Wniosku kandydat drukuje z systemu
Wniosek i listę załącznikóW. podpisuje Wniosek i łącznie z kompletem załączników składa W oddziale Terenowym
Krajowego ośrodka Wsparcia Rolnictwa W Lublinie przy ul. Karłowicza 4 W nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia
2018 roku; Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatryWane.

. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości W terminie do 9 października 2018 roku ogłasza listę
stypendystóW, zawiadamia każdego stypendystę o przyznaniu i sposobie Wypłaty stypendium/ roczne stypendium
Wynosi 5000 zł, Wypłacane jest W 10 miesięcznych, równych ratach na indywidualne konta stypendystóW.

Regulamin łącznie z algorytmem obliczenia liczby punktóW dostępny jest na stronie internetowej Fundacji
Edukacyjnej Przedsiębiorczości : WWW.feD.lodz. Dl.

Przekazuję W załączeniu ulotkę - ,,Kandydacie na studenb I roku" z uprzejmą prośbą o umieszczenie
informacji na internetowych stronach rekrutacyjnych Uczelni.
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