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Dotyczy: stypendi6w pomostowych 
"

Krajowy O6rodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Poznaniu informuje, 2e zostalo podpisane porozumienie

pomiqdzy KOWR a FundacjA Edukacyjn4 Przedsiqbiorczo6ci w t-odzi dotycz4ce realizacji XVII edycji "Programu Stypendi6w

Pomostowych 2Ot8/20I9".

Zgodnie z $ 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendi6w pomostowych dla student6w w roku akademickim

2OI8/20I9" program adresowany jest tylko do maturzyst6w, kt6rzy ukofezyli szkolq ponadgimnazjalnq w 2018
rsku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko

Nab6r kandydat6w na stypendyst6w zostanie przeprowadzony wg zasad okre6lony.ch w ,,Regulaminie przyznawania i
przekazywania stypendi6w dla student6w w ramach XVII edycji Programu Stypendi6w Pomostowych w roku akademickim

2018/2019".

,,Regulamin przyznawania i przekazywania stypendi6w pomostowych dla student6w w roku akademickim 2018/2019"
Segment I A ( wraz z zalqcznikami) dostqpny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiqbiorczoici -
www,stv oe n d i a - oo m o stowe. p I

Program jest skierowany do maturzyst6w, kt6rzy ukorlczyli szkolq ponadgimnazjalnq w 2018 roku i kt6rzy spelniajq
laeznie nastqpujqce kryteria:

. s4 obywatelami polskimi lub posiadai4 Kartq Polaka;

. sE[ dzieimi bylych pracownik6w paristwowych przedsiqbiorstw gospodarki rolnei, kt6rzy byli zatrudnieni w tych
gospodarstwach na podstawie umowy o pracQ w okresie co najmniej 2lat;

. mieszkaiE na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkafc6w potwierdzonych zameldowaniemt przy
czym okres zameldowania nie moze byi kr6tszy niz 2lata od daty ogloszenia Programu na stronie
www,stypendia- pomostowe. pl ;

. pochodz4zrodzin, w kt6rych doch6d na osobq netto w rodzinie lub doch6d osoby ucz4cej siq nie przekracza
1575 zl. brutto wyliczony z czerwca 20tr8r" Je5li czlonkiem rodziny jest dziecko legitymuj4ce siq orzeczeniem
o niepelnosprawnoSci lub stopniu niepelnosprawno5ci, do dochodu nie wlicza siq 6wiadczeri otrzymywanycn w
zwi4zku z tE niepelnosprawnoSciq;

c osiagnQli na egzaminie maturalnym liczbq punkt6w nie nizsz4 co najmniej 90. Algorytm obliczenia
liczby punkt6w zamieszczony jest w zal4czniku do Regulaminu.

Jednocze6nie informujemy, 2e

kandydat do stypendium wypelnia wniosek on-line na stronie www,stvpendia-pomostowe.pl a nastqpnie wydrukowany i

podpisany wniosek wraz z zal4cznikami zgodnymi z wydrukowanq z systemu list4 zal4cznik6w przekazuje do Oddzialu KOWR

w Poznaniu, ul. Fredry 12.

W sprawach wEtpliwych dotycz4cych stypendi6w prosze kontaktowai siq z pracownikiem Oddzlalu Terenowego KOWR

w Poznaniu p. SylwiE Stawujak tel, 61185-60-610.
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