Partnerzy

Realizator

konkurs Dyplom z Marzeń
oferta współpracy
dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających lokalnie,
które dotąd nie brały udziału
w Programie Stypendiów Pomostowych
PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
O PROGRAMIE
Program Stypendiów Pomostowych jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej
młodzieży ze wsi i z małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie
rozpocząć studia.
Do udziału w konkursie zapraszamy te organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które
prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych lub są gotowe wkrótce je
uruchomić i którym zależy na spełnieniu marzeń młodych ludzi o studiowaniu.
Uczestnicząc w Programie, organizacja pozarządowa może stworzyć swoim kandydatom
niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego stypendysta
otrzymuje stypendium na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich,
w wysokości 7000 zł rocznie. Najlepsi stypendyści Programu mogą ubiegać się o stypendia za wyniki
w nauce na II rok (w tej samej wysokości), mogą także otrzymać stypendia za wyniki w nauce na
starsze lata studiów, studia zagraniczne, doktoranckie, a także ubiegać się o staże zagraniczne. Będą
mogli uczestniczyć w warsztatach przygotowujących do rozpoczęcia pracy. Otrzymają także wszystkie
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potrzebne informacje na temat możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów
studenckich, jak również innej pomocy materialnej.
Wszystko to może stać się udziałem kandydatów Państwa Organizacji za cenę 25% kosztu stypendium
na I rok. Organizacje zlokalizowane na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców, mogą ubiegać się
o dodatkowe dofinansowanie w wysokości 16% kosztu stypendium z Fundacji Wspomagania Wsi
(za pośrednictwem FEP). Wówczas wkład finansowy organizacji wyniesie tylko 9% (630 zł). Stypendia
na kolejnych latach studiów, finansowane są w całości ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności i innych Partnerów.
Dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które przystąpią do Programu, zorganizowane
zostanie szkolenie przygotowujące do realizacji programów stypendialnych.
Powyższa inicjatywa jest elementem Programu Stypendiów Pomostowych, który jest realizowany
od 2002 roku. Celem Programu jest ułatwienie uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych
miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, pokonania wyjątkowo trudnej dla niej
bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na
pierwszy rok studiów.
Adresatami Programu są maturzyści, którzy zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
pochodzący ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców i spełniający warunki określone w regulaminie.
Informacja o możliwości udziału w Programie dociera do młodzieży jeszcze przed egzaminem
maturalnym. Perspektywa uzyskania stypendium, już z chwilą przyjęcia na studia, działa motywująco
na uczniów szkół średnich, pomagając im podjąć decyzję o kontynuowaniu nauki na wyższej uczelni.
Stypendium pomostowe daje im szansę przekroczenia często najważniejszego progu w życiu młodych
ludzi, który ma wpływ na ich dalsze życie zawodowe, społeczne i osobiste.
Autorem i inicjatorem Programu Stypendiów Pomostowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności (PAFW). Obok niej Partnerami Programu, są: Narodowy Bank Polski (NBP), Fundacja BNP
Paribas, Fundacja Wspomagania Wsi (FWW), koalicja pozarządowych organizacji lokalnych i grup
nieformalnych, w tym wyłonionych w drodze konkursu Dyplom z Marzeń, jak również inne instytucje,
które przystąpią do Programu.
Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
Dotąd zrealizowano dziewiętnaście edycji Programu, przyznając 17.362 stypendiów na I rok studiów.
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Założenia XX edycji Programu
Program realizowany będzie w dwóch segmentach.
Segment I jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego
Banku Polskiego oraz innych instytucji, które przystąpią do realizacji Programu i Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości. Składa się z trzech elementów – segmentów: IA, IB i IC, skierowanych do trzech
grup młodzieży. Kandydaci musza spełnić ogólne warunki udziału w programie i szczególne warunki
dla danego segmentu.
•

Segment IA – adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników ppgr.
Segment ten jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa.

•

Segment IB – adresowany jest do maturzystów, którzy byli uczestnikami III etapu olimpiad
przedmiotowych,

tematycznych

(zawodowych)

i

interdyscyplinarnych

w

szkole

ponadgimnazjalnej, znajdujących się na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku
2020/2021.
•

Segment IC – adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych lub
wychowanków rodzin zastępczych, lub placówek opiekuńczo wychowawczych typu
socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka).

W segmencie I łącznie planowane jest przyznanie około 310 stypendiów.
•

Segment II – wspólne przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego
Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
oraz koalicji pozarządowych organizacji lokalnych i grup nieformalnych, w tym, wyłonionych
do udziału w Programie w drodze konkursu Dyplom z Marzeń oraz innych NGO prowadzących
programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do liceów i techników.
Adresowany jest do młodzieży spełniającej łącznie wszystkie warunki określone w
regulaminie segmentu II, która otrzyma rekomendacje ww. organizacji lokalnych.

W II segmencie planowane jest przyznanie około 220 stypendiów.
W roku akademickim 2021/2022 stypendium pomostowe będzie wynosiło 7.000 zł i będzie
wypłacane przez 10 miesięcy (od października do lipca).
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PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
KONKURS DYPLOM z MARZEŃ
W roku akademickim 2021/2022 dzięki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości ogłaszamy, po raz szesnasty,
konkurs Dyplom z Marzeń. Jest on skierowany do pozarządowych organizacji lokalnych i grup
nieformalnych, które prowadzą programy stypendialne dla swoich społeczności lokalnych.
Obok organizacji, które współpracują z Fundacją od lat, w Programie uczestniczyć będą także
tegoroczni laureaci konkursu Dyplom z Marzeń. Dzięki tej inicjatywnie aktywne lokalne środowiska
uzyskają pomoc materialną i doradczą, a kolejna grupa młodych, zdolnych ludzi pochodzących
z niezamożnych rodzin, będzie miała szansę kontynuowania nauki na wymarzonych studiach.

Oferta dla organizacji lub grup nieformalnych
Organizatorzy Programu oferują organizacjom i grupom uczestniczącym w Programie:
▪

Umieszczenie kandydatów lokalnych organizacji pozarządowych w systemie stypendialnym,
co daje możliwość wsparcia nie tylko na I roku ale także na starszych latach studiów,
ubiegania się o staże krajowe i zagraniczne, udziału w warsztatach, konferencjach,
konkursach. Zapewnienie stypendystom wszystkich potrzebnych informacji na temat
możliwości uzyskania stypendiów z innych źródeł, kredytów studenckich oraz innej pomocy
materialnej;

▪

Sfinansowanie 75% kosztu stypendium na I rok studiów (o dodatkowe 16% dofinansowania
ze środków Fundacji Wspomagania Wsi, będą mogły ubiegać się organizacje ze wsi i małych
miast do 20 tys. mieszkańców. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo określenia
górnej granicy liczby stypendiów, dla których można będzie ubiegać się o dofinansowanie
FWW);

▪

Udział w szkoleniach oraz konferencjach na temat realizacji programów stypendialnych dla
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, szczególnie uczestniczących w Programie
po raz pierwszy;

▪

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne w trakcie realizacji Programu;

▪

Pełną obsługę procesu wypłaty stypendiów.
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Realizacja Programu
Program będzie realizowany w trzech etapach:
•

I etap - konkurs dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających lokalnie
o udział w Programie,

•

II etap - rekrutacja i kwalifikowanie kandydatów do Programu przez organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne zakwalifikowane do Programu,

•

III etap - realizacja programu stypendialnego.

I etap realizowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości (FEP). Powołany zostanie Sąd
Konkursowy, w którego skład wejdą przedstawiciele Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Fundacji Wspomagania Wsi oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Sąd dokona kwalifikacji
organizacji oraz grup nieformalnych, kandydujących o udział w Programie. Organizacje i grupy
nieformalne, które pomyślnie przejdą przez procedury konkursowe zostaną zaproszone do udziału
w Programie. Zostaną dla nich zorganizowane warsztaty przygotowujące do realizacji Programu.
II etap realizowany jest w organizacji lokalnej lub grupie nieformalnej. Organizacja informuje
o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe w swoim środowisku i zbiera wnioski od
kandydatów w celu przyznania rekomendacji. Przyznanie rekomendacji powinno odbyć się na
posiedzeniu lokalnej komisji stypendialnej, w terminie, który pozwoli kandydatom zalogować się
i wypełnić wniosek on-line. Kolejność ta jest istotna, gdyż do wypełnienia i złożenia formularza online, uprawnione są tylko te osoby, które już otrzymały rekomendacje lokalnej NGO. Po złożeniu
wniosku w systemie, wydrukowaniu go i skompletowaniu załączników, kandydat składa dokumenty
w siedzibie rekomendującej go lokalnej NGO. Lokalna komisja stypendialna, na podstawie
określonych w regulaminie kryteriów, dokonuje ostatecznej oceny wniosków i wskazuje kandydatów
do udzielenia stypendium. Pełną dokumentację kandydatów (wnioski ze wszystkimi załącznikami)
wraz z protokołem komisji stypendialnej, organizacje lokalne przesyłają do FEP.
Organizacja może zgłosić do Programu tylu kandydatów, dla ilu jest w stanie zgromadzić środki na
pokrycie 25% lub 9% kosztu rocznego stypendium. Organizatorzy Programu zastrzegają sobie prawo
określenia górnego limitu liczby zgłaszanych kandydatów.
III etap realizowany jest w FEP. Nadesłane dokumenty kontrolowane są pod względem formalnym
(czy jest komplet dokumentów) i merytorycznym (czy dane zawarte w dokumentach są zgodne
z danymi podanymi we wniosku i warunkami określonymi w regulaminie przyznawania
i przekazywania stypendiów). Komisja Stypendialna powołana przez FEP, rozpatruje przedłożone
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wnioski, odrębnie dla każdej organizacji lokalnej i podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu
stypendiów. Jest to równoznaczne z przyznaniem dofinansowania dla tych stypendiów w wysokości
75% wartości stypendium ze środków Programu - grantu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
i Narodowego Banku Polskiego. Organizacje zlokalizowane na wsi i w małym mieście (do 20 tys.
mieszkańców), będą mogły ubiegać się o dotację Fundacji Wspomagania Wsi (16% wartości
stypendium) w odrębnej procedurze (za pośrednictwem FEP), która zostanie ogłoszona
w późniejszym terminie. FEP informuje o decyzji Komisji Stypendialnej stypendystów, Fundatorów
oraz organizacje uczestniczące w Programie. Następuje podpisanie umów pomiędzy FEP
a organizacjami lokalnymi. Dokumenty potwierdzające przyznanie stypendiów pomostowych,
przygotowane przez FEP, przekazywane są stypendystom przez organizacje lokalne i grupy
nieformalne podczas lokalnych uroczystości. Organizacje rekomendujące kandydatów do udziału
w Programie współpracują ze stypendystami. Stypendia są przekazywane przez FEP na indywidualne
konta stypendystów. FEP prowadzi i odpowiada za całą dokumentację, która towarzyszy realizacji
programu stypendialnego, w tym także za dokumentację dla organów skarbowych.

Zasady finansowania Programu
W Programie występują dwa rodzaje kosztów: koszty stypendiów i koszty zarządzania Programem.
Na sfinansowanie stypendiów tworzony jest fundusz stypendialny, na który złożą się środki
pozarządowej organizacji lokalnej lub grupy nieformalnej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Narodowego Banku Polskiego oraz Fundacji Wspomagania Wsi. Fundusz gromadzony jest w Fundacji
Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Raz w miesiącu, w uzgodnionym dniu, organizacja lokalna przekazuje
do FEP 1/10 kwoty, która wynika z liczby stypendystów zakwalifikowanych do Programu z danej
organizacji lokalnej. Za zgodą FEP może zostać ustalony inny harmonogram przekazywania środków
(np. jednorazowo). Koszty zarządzania Programem na poziomie organizacji lokalnej pokrywa
organizacja ze środków własnych.
Koszty zarządzania Programem w FEP, w całości pokrywane są z grantu Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
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TERMINARZ EDYCJI 2021/2022:

25 marca 2021

ogłoszenie XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

8 kwietnia 2021

ogłoszenie XVI edycji konkursu Dyplom z Marzeń dla organizacji lokalnych i grup
nieformalnych

23 kwietnia 2021

nadsyłanie zgłoszeń przez NGO do konkursu Dyplom z Marzeń

połowa maja 2021

rozstrzygnięcie konkursu Dyplom z Marzeń i wyłonienie organizacji, które zostaną
włączone do udziału w XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych

maj/czerwiec 2021

szkolenie dla laureatów XVI edycji konkursu Dyplom z Marzeń

maj/czerwiec 2021

organizacje lokalne rozpoczynają rekrutację kandydatów do XX edycji Programu
Stypendiów Pomostowych

1 lipca 2021

otwarcie formularzy aplikacyjnych on-line dla kandydatów do udziału w Programie
Stypendiów Pomostowych

16 sierpnia 2021 (16:00)

zamknięcie aplikacji on-line dla kandydatów do udziału w Programie Stypendiów
Pomostowych

23 sierpnia 2021

ostateczny termin składania przez kandydatów dokumentów (wydrukowany z
systemu wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami) do udziału w Programie, w
siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymali rekomendację

do 1 września 2021

weryfikacja poprawności złożonych przez kandydatów dokumentów w OL oraz
przekazanie ich do FEP wraz z protokołem posiedzenia lokalnej komisji
stypendialnej

do 10 października 2021

ogłoszenie listy stypendystów przez FEP

październik 2021

podpisanie umów z organizacjami lokalnymi

październik/listopad 2021

doroczne spotkanie stypendystów, inaugurujące XX edycję Programu Stypendiów
Pomostowych; wręczenie dokumentów potwierdzających przyznanie stypendiów

październik 2021 – lipiec
2022

wypłata stypendiów

sierpień 2022

nadsyłanie przez organizacje lokalne sprawozdań z realizacji XX edycji Programu
Stypendiów Pomostowych
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