Załącznik nr 1 do uwały nr 03/03/2016
Zarządu LGD Partnerstwo Ducha Gór
z dnia 01.03.2016 r.
REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW
PRZEZ LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
W RAMACH PROGRAMU „AGRAFKA AGORY”

Kiedy w niniejszym Regulaminie używa się określenia :
a) LGD lub Partnerstwo – należy przez to rozumieć LGD Partnerstwo Ducha Gór
b) Obszar LGD – w Programie stypendialnym rozumiany jako obszar 7 partnerskich gmin
i miasteczek o liczbie ludności nie przekraczającej 20 tys. mieszkańców, wchodzących
w skład LGD Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie,
Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba.
c) Biuro LGD – siedziba LGD Partnerstwo Ducha Gór mieszcząca się w Karpaczu przy
ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540 Karpacz.
d) Komisja – należy przez to rozumieć Komisję Stypendialną, powołaną uchwałą Zarządu
LGD Partnerstwo Ducha Gór.
e) Średnia ocen – należy przez to rozumieć średnią arytmetyczną ocen, potwierdzoną
zaświadczeniem z dziekanatu danej uczelni wyższej.
f) Punkty z matury – należy przez to rozumieć sumę punktów obliczoną według
następującego schematu:
 podstawę liczenia punktów stanowią procenty przypisane kolejnym zdawanym
egzaminom (tzn. 50% = 50 punktów); bierzemy pod uwagę tylko egzaminy pisemne;
 liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym
mnożymy przez 0,4;
 liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy
przez 0,6;
g) Dochód - należy przez to rozumieć miesięczny dochód, uzyskany w roku
poprzedzającym rok ubiegania się o stypendium, przypadający na członka rodziny
stypendysty
h) Studia wyższe – należy przez to rozumieć stacjonarne (dzienne) studia magisterskie
realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach
państwowych.
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I.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa wysokość, kryteria przyznawania i tryb wypłacania
Stypendium.
2. Stypendia przyznawane są ze środków zgromadzonych przez LGD Partnerstwo
Ducha Gór, w szczególności ze środków pochodzących z programu „Agrafka
Agory”, wkładu własnego partnerskich gmin oraz z darowizn.
3. Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu.
4. Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest:

a) wspieranie studentów szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej,
b) wzmacnianie więzi społecznych studentów z naszym regionem, tj. obszarem LGD,
c) zaangażowanie młodych ludzi w działania LGD.
5. Parterami Programu są:
a) Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce,
b) Fundacja Agory,
c) partnerskie gminy i miasteczka nie przekraczające 20 tys. mieszkańców: Mysłakowice,
Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba,
d) Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,
e) Osoby prywatne i przedsiębiorcy, których nazwy zostaną upublicznione po dokonaniu
wpłaty na Fundusz Stypendialny.
6. W ramach programu stypendialnego Partnerstwa przyznawane są stypendia
w następujących kategoriach:
a) Stypendium LGD Partnerstwo Ducha Gór – przyznawane w ramach zasad objętych
niniejszym regulaminem w oparciu o ustalone kryteria. Wyboru stypendystów
dokonuje powoływana przez Zarząd LGD Komisja Stypendialna.
b) Stypendium specjalne – przyznawane w szczególnych przypadkach i sytuacjach
losowych, nie objętych kryterium niniejszego regulaminu. Wyboru grupy kandydatów
do stypendium dokonują fundatorzy w drodze porozumienia z Zarządem.
c) Stypendium fundowane – przyznawane na wniosek fundatora, ze wskazaniem
odbiorcy stypendium, bez konieczności spełnienia przez niego kryteriów niniejszego
regulaminu. Decyzja w sprawie przyznania stypendium podejmowana jest w formie
porozumienia między fundatorem a Zarządem LGD.
7. Fundatorami stypendiów mogą być środowiska zawodowe, samorządy,
przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne.
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8. Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy (od października
do czerwca). Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 380 zł.
II.

Odbiorcy Programu.
1. O stypendium mogą się ubiegać studenci dziennych studiów magisterskich,
realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich
uczelniach:

a) będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD,
b) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, udokumentowanej następująco:
 potwierdzony dochód na osobę w rodzinie niższy od 70% najniższego wynagrodzenia
brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub 80% najniższego
wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, według stanu na dzień składania wniosku o stypendium,
c) osiągający wysokie wyniki w nauce lub szczególnie uzdolnieni w wybranym kierunku.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie w Biurze LGD prawidłowo
wypełnionego i kompletnego Wniosku o udzielenie stypendium wraz z załącznikami,
drogą pocztową lub osobiście w terminie ustalonym przez Zarząd LGD. Liczy się data
wpływu do Biura LGD.
3. Osoby pobierające stypendium z innych źródeł nie mogą otrzymać stypendium z LGD
Partnerstwo Ducha Gór.
4. W przypadku ukończenia przez studenta studiów przed terminem określonym w
regulaminie studiów – pozostała kwota stypendium przyznanego na dany rok
akademicki będzie wypłacona jednorazowo.
5. Stypendium nie może być przyznawane studentowi przebywającemu na urlopie
dziekańskim.
6. Stypendium powinno być przeznaczone, w szczególności, na zakup pomocy
naukowych, literatury fachowej oraz na udział w formach doskonalących
indywidualne predyspozycje i talenty.
III.

Komisja Stypendialna
1. W imieniu LGD wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna
działająca w oparciu o Regulamin Komisji Stypendialnej Programów
Stypendialnych dla studentów LGD Partnerstwo Ducha Gór.
2. Komisja Stypendialna liczy 9 osób powoływanych przez Zarząd LGD.
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3. Członkowie Komisji Stypendialnej wykonują swoje obowiązki społecznie.
4. Zadania Komisji Stypendialnej:
a) analiza i ocena wniosków,
b) ustalenie listy rankingowej kandydatów do stypendium,
c) przedłożenie protokołu z posiedzenia Komisji wraz z listą kandydatów do stypendium
Zarządowi LGD.
5. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 2 osoby reprezentujące uczelnie
wyższe, 2 osoby reprezentujące lokalnych przedsiębiorców, 2 osoby
reprezentujące samorządy partnerskich gmin, 2 osoby reprezentujące lokalne
organizacje pozarządowe, 1 osoba z Zarządu LGD.
6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
IV. Kryteria oceny wniosków stypendialnych
1. Komisja oceniając poszczególne wnioski kieruje się następującymi kryteriami:
a) osiągnięte wyniki w nauce w minionym roku szkolnym/akademickim - do
55 punktów;
b) sytuacja materialna ubiegającego się o stypendium - do 30 punktów;
c) aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia naukowe - do 10 punktów
Szczegółowe kryteria oceny wniosków
Lp.

1
2
3

Ocena
Szkoły ponadgimnazjalne –
świadectwo maturalne (pkt)
Powyżej 251
201-250
150-200

Punkty
Szkoły wyższe
Powyżej 4,6
4,3-4,5
4,0-4,2

55
50
45

Dochód na osobę
(% do progu
dochodowego)
Poniżej 50%
51%-70%
71%-100%

Punkty

30
25
20

* Próg dochodu wynosi 70% płacy minimalnej lub 80% w przypadku gdy członkiem rodziny
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności
2. Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największą ilość punktów z
danego obszaru gminy/miasta.
3. Stypendia zostaną przyznane na zrównoważonych zasadach, tj. co najmniej
jedno stypendium w danej gminie/mieście.
4. W przypadku, gdy liczba uzyskanych punktów jest równa pierwszeństwo
w uzyskaniu stypendium mają osoby z wyższą średnią. W przypadku równych
średnich z ocen pierwszeństwo ma osoba z niższymi dochodami.
V. Zasady przyznawania stypendium
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1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą składać studenci lub ich rodzice
(opiekunowie prawni).
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Stypendialnego.
2. Regulamin Programu Stypendialnego „Agrafka Agory” wraz z formularzem
wniosku jest dostępny w Biurze LGD: ul. Konstytucji 3 maja 25, 58-540
Karpacz, tel. 75 644 21 65, szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczelniach
wyższych na obszarze LGD oraz na stronie internetowej Partnerstwa
www.konkursy.duchgor.org.
3. Wnioski z niepełną dokumentacją oraz dostarczone po terminie nie będą
rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.
4. W programie nie mogą uczestniczyć:
a)
b)
c)
d)

dzieci pracowników LGD Partnerstwo Ducha Gór,
dzieci członków Zarządu LGD,
dzieci członków Rady LGD,
dzieci członków Komisji Stypendialnej.
5. Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej jest udostępniony w Biurze LGD
i na stronie internetowej Partnerstwa, a osoby którym przyznano
stypendium zostaną powiadomione o tym fakcie telefonicznie, listownie lub
za pomocą poczty elektronicznej.
6. LGD zastrzega sobie prawo publikowania wizerunku i niezbędnych danych o
osobach, którym udzieliła stypendium.

VI. Postanowienia końcowe.
1. Osoby, które uzyskają stypendia, podpiszą z Zarządem LGD Umowę
Stypendialną, określającą warunki i tryb udzielania stypendium. Wzór umowy
określi Zarząd LGD.
2. Stypendia wypłacane są na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę
w miesięcznych ratach, zgodnie z umową zawartą między Partnerstwem
a stypendystą po terminie ogłoszenia listy stypendystów.
3. Stypendysta zobowiązany jest zawiadomić Zarząd LGD w terminie 7 dni o:
e)
f)
g)
h)

przerwaniu nauki wraz z podaniem przyczyny;
urlopu dziekańskiego;
zmiany statusu studenta;
zmianie uczelni lub kierunku w trakcie roku akademickiego.
5. W przypadku przerwania nauki, zmiany uczelni lub kierunku kształcenia,
wypłacanie stypendium zostaje wstrzymane.
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6. Stypendium może być cofnięte lub wstrzymane przez Zarząd, jeśli zostanie
stwierdzone, że stypendysta nie wywiązuje się z umowy lub łamie zasady
określone w regulaminach LGD, bądź uczelni, do której uczęszcza.
7. W przypadku uzasadnionej rezygnacji ze stypendium, Zarząd LGD decyduje
o przyznaniu stypendium następnej osobie z listy rankingowej, opracowanej
przez Komisję Stypendialną podczas jej posiedzeń.
8. Osoba, która otrzyma stypendium z Programu Stypendialnego „Agrafka
Agory” zobowiązuje się:
a) na zaproszenie Zarządu LGD brać udział w uroczystościach Partnerstwa, akcjach
i spotkaniach stypendystów, w celu promowania programu stypendialnego w swoim
środowisku lokalnym,
b) wolontariatu na rzecz LGD, np. obsługa social media, pomoc w organizacji wydarzeń,
w Informacji Turystycznej i sklepiku z produktami lokalnymi prowadzonymi przez LGD
oraz inne,
c) przedłożyć w Biurze LGD potwierdzone przez stosowne władze uczelni zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki oraz ankietę stanowiącą załącznik do umowy stypendialnej,
d) dostarczyć sprawozdanie końcowe z podejmowanych działań i wykorzystania
stypendium.
9. Stypendyści są zobowiązani do osobistego (lub za pośrednictwem
rodziców/opiekunów prawnych) odbioru stypendium podczas uroczystości
rozdania stypendiów. W przypadku stypendysty, który z nieuzasadnionego
powodu nie uczestniczy w uroczystym rozdaniu stypendiów Zarząd LGD może
podjąć decyzję o cofnięciu przyznanego stypendium.
10. Każdy biorący udział w Programie stypendialnym „Agrafka Agory” przez
przystąpienie do niego oraz przez podpisanie zgody na przetwarzanie danych
osobowych w kwestionariuszu zgłoszeniowym akceptuje warunki niniejszego
Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin oraz zmiany zatwierdza Walne Zebranie Członków LGD na
wniosek Zarządu LGD.
12. Prawo ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje
Zarządowi LGD Partnerstwo Ducha Gór.
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