
 

REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO 

pn. „Agrafka Agory - Nowe Możliwości" 

Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich 

 

Cel programu 

Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans edukacyjnych, promocja wolontariatu 

 oraz motywowanie młodych ludzi z obszarów wiejskich Wzgórz Dalkowskich do dalszego ich 

rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych 

uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania stypendiów dla studentów na rok 

akademicki 2017/2018 w ramach Programu „Agrafka Agory - Nowe Możliwości". 

2. Organizatorem konkursu stypendialnego jest Fundacja „Porozumienie Wzgórz 

Dalkowskich" (zwanej dalej FPWD) wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP). 

3. Stypendia są współfinansowane ze środków ARFP oraz środków własnych FPWD 

i Partnerów Programu tj. Gminy Grębocice i Gminy Brzeźnica. 

4. Patronat medialny nad Programem „Agrafka Agory - Nowe Możliwości obejmuje Radio 

Elka oraz portal miedziowe.pl. 

5. Stypendium przyznaje się za wybitne osiągnięcia w nauce, aktywność społeczną oraz 

uzdolnienia i realizację pasji studentów. 

6. Stypendium przyznaje się studentom uczelni wyższych z terenu Wzgórz Dalkowskich. 

 

§ 2 Warunki ubiegania się o stypendium 

 

1.  stypendium mogą się ubiegać osoby spełniający następujące warunki: 

a. posiadają statut studenta; 

b. zamieszkują obszar Gminy Grębocice- województwo dolnośląskie lub obszar Gminy 

Brzeźnica - województwo lubuskie; 



 

c. osiągnęli wysokie wyniki w nauce w minionym roku akademickim; 

d. mają trudną sytuację materialną; 

e. wykazują się aktywnością społeczną; 

f. posiadają pasję oraz mają pomysł na realizację. 

g. opracują Program Aktywności Studenckiej pod kontem zainteresowań i pasji według 

regulaminu. 

h. zobowiążą się do realizacji Programu Aktywności Studenckiej w ramach porozumienia 

wolontariackiego. 

i. Zobowiążą się do przeprowadzenia spotkania z grupą młodzieżową oraz grupą 

mieszkańców lokalnych w celu przekazania treści i wartości swoich zainteresowań  

i pasji a także w celu promocji programu stypendialnego oraz jego organizatorów 

 

2. Dokumentację stypendium stanowią: 

a. kompletny wniosek o stypendium; 

b. załączniki do wniosku; 

c. zaświadczenie z uczelni o statucie studenta lub kserokopia aktualnej legitymacji 

studenckiej. 

3. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu. 

 

§ 3 Wymagane dokumenty 

 

1. Potwierdzenie z uczelni o statusie studenta lub kserokopia aktualnej legitymacji 

studenckiej. 

2. Potwierdzenie o aktywności społecznej i innej kandydata, np. przesłanych kopii dyplomów 

potwierdzających osiągnięcia sportowe, dokumentów potwierdzających działalność 

na rzecz fundacji, stowarzyszeń, społeczności studenckich bądź lokalnych, uczestnictwo 

i zajęte miejsca w konkursach np. plastycznych, fotograficznych, muzycznych i innych. 

3. Zaświadczenie potwierdzające dochody członków rodziny. 

4. Kompletnie wypełniony wniosek. 

5. Propozycja Programu Aktywności Studenckiej 

 



 

§ 4 Kryteria wyboru stypendystów 

 

1. Wyboru stypendystów Agrafki Agory- Nowe Możliwości dokonuje w drodze głosowania 

Komisja Stypendialna (zwana dalej Komisją) funkcjonująca przy Fundacji Porozumienie 

Wzgórz Dalkowskich biorąc pod uwagę następujące kryteria: 

a. osiągnięte wyniki w nauce w minionym roku akademickim - do 15 punktów 

b. sytuację materialną ubiegającego/cej się o stypendium - do 25 punktów 

c. aktywność społeczną, opis pasji, pomysłu na jej realizację, a także załączniki 

potwierdzające pasję (opisy, zdjęcia, filmiki itp.) studenta/studentki - do 60 

punktów 

 

 

* próg dochodu wynosi 70% płacy minimalnej lub 80% w przypadku gdy członkiem rodziny jest 

dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności/opinią z poradni psychologiczo - 

pedagogicznej o szczególnej potrzebie kształcenia lub dziecko którego rodzice posiadają statut 

rolnika. 

 

Preferowane jest zamieszkanie kandydatów do stypendium na wsi lub w małej miejscowości. 

Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 

Średnia Punkty Dochód na osobę 

(% do progu 

dochodowego) 

(*) 

Punkty 

powyżej 4,6 15 poniżej 50% 25 

4,3 - 4,5 10 od 51% do 70% 20 

4,0 - 4,2 5 od 71% do 100% 15 



 

§ 5 Terminy 

 

1. Wnioski stypendialne można składać od 14.09.2017r. do 30.09.2017r. w siedzibie Fundacji 

„Porozumienie Wzgórz Dalkowskich", w formie papierowej. Decyduje termin złożenia 

w siedzibie Fundacji. Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Rozstrzygnięcie konkursu i podanie oficjalnych wyników na stronie internetowej FPWD - 

www.WzgorzaDalkowskie.pl oraz stronach internetowych gmin objętych programem, 

a także portalu społecznościowym Facebook i portalu: miedziowe.pl - październik 2017r. 

3. Podpisanie umów ze stypendystami - październik 2017r. 

4. Stypendium przyznaje się w wysokości 3420zł (słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia 

złotych 00/100) dla jednego stypendysty i będzie ono wypłacane w transzach miesięcznych 

w wysokości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100) od października 2017r. 

do czerwca 2018r. do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany 

przez stypendystę, zgodnie z zawartą umową. 

 
 

 

 

§ 6. Inne postanowienia 

 

1. W przypadku naruszenia przez stypendystę któregokolwiek z punktów niniejszego 

Regulaminu Komisja może wstrzymać wypłatę stypendium. W szczególności odnosi się to do 

utraty statutu studenta. W takim przypadku stypendium przekazane zostanie kolejnej osobie 

z największą liczbą punktów. 

2. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Zarząd FPWD. 


