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Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów studentom z Powiatu 
Dębickiego w ramach projektu „Moje stypendium 2008” współorganizowanych przez 

partnerski program Fundacji Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Microsoft Sp. z o.o. wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Fundacją 
„Twoja Szansa”, działającej przy Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz 

Stowarzyszeniem „Uwierz w siebie” 
 
 
I. Postanowienia wstępne 
 

§ 1 
Niniejszy Regulamin określa warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania 
stypendiów w ramach projektu „Moje stypendium 2008”, zwanym w dalszej części 
Regulaminu Projektem, współorganizowanych przez partnerski program Fundacji 
Agory, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Microsoft Sp. z o.o. wraz ze 
Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, Fundacją „Twoja Szansa”, działającej przy 
Fabryce Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A. oraz Stowarzyszeniem „Uwierz w siebie” w 
roku akademickim 2008/2009, przyznawanych dla studentów z terenu Powiatu 
Dębickiego na podjęcie lub kontynuowanie nauki w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym 
 

§ 2 
Grantodawcą Projektu jest Fundacja Agory, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i 
Microsoft Sp. z o.o. zwana w dalszej części Regulaminu Grantodawcą 
 

§ 3 
Organizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja „Twoja 
Szansa” oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, zwanym w dalszej części 
Regulaminu Organizatorem 
 

§ 4 
Partnerami Projektu, zwanych w dalszej części Partnerami, są wszelkie instytucje, 
organizacje, towarzystwa i stowarzyszenia, które deklarują zarówno opiekę 
finansową jak i merytoryczną podczas realizacji Projektu 
 
 
II. Rodzaje i czas przyznawania stypendiów 
 

§ 5 
W ramach Projektu określa się przyznanie następujących stypendiów: 

1) stypendia naukowe – 2 stypendia 
2) stypendia socjalne – 2 stypendia 
3) stypendia sportowe – 2 stypendia 

 
§ 6 
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Stypendium sportowe i socjalne adresowane jest do osób już studiujących lub 
pragnących rozpocząć studia. Stypendium naukowe adresowane jest do studentów 
roku od II do V 
 

§ 7 
Stypendium w kwocie 380 zł miesięcznie przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj.  
od października 2008 r. do czerwca 2009 r. 
 
III. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium 
 

§ 8 
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy: 

1) studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych 
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym oraz eksternistycznym na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej 

2) posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego 
3) w momencie składania wniosku nie przekraczają 26 lat 
4) spełnili wszystkie wymagania formalne określone w regulaminie 
5) w przypadku stypendium socjalnego: pochodzą z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę 
nie wyższym niż 350 zł netto 

6) w przypadku stypendium naukowego: wykazują szczególne uzdolnienia w co 
najmniej jednej dziedzinie wiedzy lub osiągają semestralną średnią ocen 4,5 

7) w przypadku stypendium sportowego: wykazują szczególne uzdolnienia 
sportowe, poparte wynikami osiągniętymi na zawodach powiatowych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich czy też międzynarodowych 

 
V. Zasady przyznawania stypendium 
 

§ 9 
Ogłoszenie o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium (zwane w 
dalszej części wnioskami) jest zamieszczane na stronach internetowych wszystkich 
Organizatorów i Partnerów biorących udział w Projekcie oraz za pomocą wszystkich 
możliwych kanałów medialnych takich jak lokalna i regionalna prasa, plakaty, ulotki 
itp. 
 

§ 10 
Rozpatrzeniu podlegają wnioski, które zostały złożone w wersji papierowej przed 
upływem terminu składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach Projektu 
na specjalnie przygotowanych formularzach dostępnych na stronach internetowych 
Organizatora i Partnerów Projektu 
 

§ 11 
Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję 
Stypendialną, której funkcjonowanie określone zostało w § 14 niniejszego 
Regulaminu 
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§ 12 
Wniosek otrzyma pozytywną ocenę formalną wówczas gdy:  

1) został złożony na specjalnym formularzu  
2) posiada komplet wymaganych załączników 
3) został złożony przez osobę spełniającą kryteria zawarte w § 8 

 
§ 13 

Wniosek podlegający ocenie merytorycznej może być poddany tylko i wyłącznie 
wtedy, gdy otrzyma pozytywną ocenę formalną określoną w § 12 niniejszego 
regulaminu 
 
VI. Komisja stypendialna 
 

§ 14 
Komisja Stypendialna powoływana jest przez organizatorów Projektu i składa się z 
Przewodniczącego Komisji, Zastępcy Przewodniczącego (przedstawiciele 
Organizatorów Projektu) oraz Członków Komisji (przedstawiciele Partnerów Projektu) 
 

§ 15 
Komisja Stypendialna po dokonaniu oceny złożonych wniosków podczas 
posiedzenia Komisji Stypendialnej powoływanej przez Przewodniczącego, w oparciu 
o kryteria wymienione w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Komisji 
Stypendialnej sporządza listę osób, którym przyznano stypendia i informuje je za 
pomocą listu poleconego najpóźniej do 7 dni roboczych po odbyciu się spotkania 
Komisji Stypendialnej. Lista osób, które otrzymały dofinansowania, zostanie również 
opublikowana na stronach internetowych Organizatora i Partnerów Projektu 
 

§ 16 
Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu 
 
VII. Zawieranie umów ze stypendystami 
 

§ 17 
Organizator projektu zawiera umowę stypendialną (zwaną w dalszej części 
Regulaminu Umową) ze stypendystami, w której zawarte są wszelkie informacje 
dotyczące przekazywania środków finansowych i zobowiązań ze strony stypendysty 
na rzecz realizacji projektu 
 

§ 18 
Umowa o wypłatę stypendium wygasa w razie nie przesłania podpisanej Umowy 
przez stypendystę, w terminie 7-miu dni roboczych od otrzymania podpisanej Umowy 
stypendialnej ze strony Organizatora 
 
VIII. Przekazywanie stypendiów 
 

§ 19 
Stypendium wypłacane jest w formie finansowej, przelewem na konto bankowe, 
wskazane przez stypendystę w umowie o której mowa w § 17 
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§ 20 

Terminy przekazywania stypendiów określa harmonogram załączony do umowy 
zawartej ze stypendystą 
 
IX. Ustalenia końcowe 
 

§ 21 
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w obowiązującym regulaminie 
 

§ 22 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczną decyzję 
podejmuje Organizator Projektu po uprzednim skonsultowaniu się z Grantodawcą 
projektu 


