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Maturzysto, zdobądź stypendium
pomostowe na studia!
Rusza XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w którym
od początku aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek Wspracia
Rolnictwa (dawniej Agencja Nieruchomości Rolnych). Na
ambitnych i zdolnych maturzystów, poczaodzacych z małych
miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku
akademickim studia dzienne, czekają roczne stypendia w
wysokosci 7000 zł.
„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program
stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i
dalsze lata studiów.
DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ STYPENDIA?
O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta
z 2022 r., który ukończy liceum lub technikum lub szkołę branżową
II stopnia w 2022 roku i:
zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
(uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 –
zgodnie z algorytmem programu);
zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23 na I rok
studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach
akademickich;
mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na
osobę nie przekracza 2107 zł);
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
pochodzi z rodziny (czyli jest dzieckiem) byłego pracownika
PGR
lub
jest/był uczestnikiem ﬁnałowego etapu olimpiad
przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej

lub
jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był
wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego
domu dziecka
lub
ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej
uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIUM?
Rekrutacja do programu przebiega
on-line na www.stypendia-pomostowe.pl
Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 4 lipca do 16
sierpnia 2022 r., do godz. 16.00.
JAKA JEST WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
Stypendium na I rok studiów wynosi 7000 zł i jest wypłacane w
ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego.
CO ZYSKUJĄ STYPENDYŚCI?
Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się
w czasie studiów aktywnością społeczną (patrz: regulamin), mogą
korzystać ze stypendiów na starsze lata studiów: na II, III i IV rok,
stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną
uczelnię, stypendiów doktoranckich.
Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach,
szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje
miękkie oraz umiejętności niezbędne do rozwijania późniejszej
kariery zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi INFORMACJAMI
O APLIKOWANIU oraz REGULAMINEM PROGRAMU

O PROGRAMIE
„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych
inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach
programu, przyznano 26 tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w
tym blisko 18 tysięcy na pierwszy rok studiów.

Partnerzy przeznaczyli na ten cel ponad 130 milionów zł.
Programem zarządza: Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
Autor i Partner Strategiczny: Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Partner Strategiczny: Narodowy Bank Polski
Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP
Paribas
Partnerzy: Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych
Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
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