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O Lokalnym Programie Stypendialnym dla Studentów „Agrafka Agory”
Celem Programu Stypendialnego dla Studentów „Agrafka Agory” jest: wspieranie studentów
szczególnie uzdolnionych i znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi
społecznych młodych ludzi z regionem oraz gminą lub miastem z którego pochodzą, zaangażowanie
młodych ludzi w działania na rzecz naszego całego obszaru LGD oraz gmin/miast.
To pierwszy tego rodzaju konkurs stypendialny organizowany przez LGD Partnerstwo
Ducha Gór oraz samorządy partnerskie. Założeniem rozpoczęcia budowania funduszu, przy udziale
środków Akademii Rozwoju Filantropii, jest zbudowanie Funduszu Stypendialnego, który stanie się
stałym elementem rozwoju filantropii, a równocześnie tworzeniem dobrego klimatu i zachęty do
powrotu młodych ludzi do „małej ojczyzny”, związania z regionem wykształconych kadr.
Stypendium jest przyznawane w drodze konkursu. O stypendium mogą się ubiegać studenci
dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich
uczelniach, będący stałymi mieszkańcami obszaru LGD/gmin uczestniczących w Programie oraz
posiadający wysokie wyniki w nauce. Jednak o przyznaniu stypendium będzie decydowała nie tylko
średnia ocen, ale również dochód na osobę w rodzinie, aktywność społeczna i dodatkowe osiągnięcia
naukowe. Zasady i szczegóły zawarte zostały w Regulaminie. Wyboru stypendystów dokonuje
powoływana przez LGD Komisja Stypendialna, składająca się z osób reprezentujących samorządy
partnerskie, uczelnie wyższe, lokalnych przedsiębiorców, lokalne organizacje pozarządowe oraz LGD.
Sponsor może również znaleźć się w gronie Komisji Stypendialnej.
Z każdym stypendystą podpisywana jest umowa, w której stypendysta staje się
ambasadorem regionu oraz zobowiązany będzie do działań na rzecz obszaru oraz gminy, z której
pochodzi.
Przewiduje się również stypendium specjalne i stypendium fundowane – przyznawane
w szczególnych przypadkach i sytuacjach losowych, nie objętych kryterium niniejszego regulaminu
lub na wniosek fundatora (dedykowane), ze wskazaniem odbiorcy stypendium, bez konieczności
spełnienia przez niego kryteriów. Tego rodzaju stypendia będą finansowane w całości przez danego
fundatora.
Wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie, przez okres 9-ciu miesięcy, od października
2016 do czerwca 2017 r. Łączna wysokość 1 stypendium to 3.420 zł. W przypadku zebrania
większych środków, wysokość stypendium może zostać podniesiona lub może zostać przyznana
większa liczba stypendiów. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd LGD w porozumieniu z Komisją
Stypendialną i partnerami.

Organizator Lokalnego Programu Stypendialnego „Agrafka Agory”
Pomysłodawcą i organizatorem Lokalnego Programu Stypendialnego jest Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Ducha Gór oraz 5 lokalnych samorządów: Podgórzyn, Karpacz, Piechowice,
Mysłakowice oraz Szklarska Poręba. Lokalna Grupa Działania (LGD) to stowarzyszenie zrzeszające
aktywnych przedstawicieli regionu i lokalnych liderów, reprezentujących przedstawicieli
samorządów, lokalnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych.
Kim jest LGD Partnerstwo Ducha Gór?
Zajmujemy się rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność (RLKS) na rzecz dobra
wspólnego. LGD czyli Lokalna Grupa Działania to forma prawna, która umożliwia zrzeszanie również
podmiotów prawnych tj. samorządy lokalne, firmy, organizacje oraz umożliwia dysponowanie
środkami finansowymi z PROW 2014-2020 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowany z Unii
Europejskiej) z przeznaczeniem na rozwój przedsiębiorczości, inwestycje w gminach oraz inwestycje

w rozwój społeczny. Wierzymy w to co robimy i zależy nam na zmienianiu tych elementów
rzeczywistości, na które możemy mieć wpływ. Zrobiliśmy w regionie wiele rzeczy innowacyjnych,
społecznych, budujemy ciągle partnerstwo z podmiotami publicznymi i prywatnymi. Po 12 latach
funkcjonowania możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy podmiotem zaufania społecznego. Można
się do nas przyłączyć, np. poprzez zostanie Partnerem Programu Stypendialnego.

Partnerzy Lokalnego Programu Stypendialnego „Agrafka Agory”
Parterami Programu są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja Agory. Partnerem
Programu mogą zostać również inne samorządy lokalne, osoby prywatne, firmy, inne organizacje
pozarządowe.

Oferta dla Partnera Lokalnego Programu Stypendialnego „Agrafka Agory”:
Mamy nadzieję na Państwa zainteresowanie dołączeniem do grona podmiotów wspierających zdolną
młodzież z naszego regionu. Poniżej przedstawiamy ofertę dla partnerów Lokalnego Programu
Stypendialnego. Załącznikiem do niniejszego pisma jest także opis doświadczenia LGD Partnerstwo
Ducha Gór oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego, regulujący warunki otrzymania wsparcia.

Pakiet Wspierający Program – 1000 zł





uzyskanie tytułu Partnera Wspierającego Program Stypendialny
umieszczenie znaku firmowego partnera na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór
wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
wymienianie partnera w artykułach promocyjnych zamieszczanych w prasie, innych mediach,
mediach społecznościowych, stronach www, z wyróżnieniem przysługującego mu tytułu,
dyplom pamiątkowy, koszulka i kubek Lokalnego Programu Stypendialnego.

Pakiet Srebrny - 2.000 zł










tytuł Srebrnego Partnera Lokalnego Programu Stypendialnego,
umieszczenie znaku firmowego partnera na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór,
wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
umieszczenie nazwy partnera w artykułach promocyjnych zamieszczanych w prasie, innych
mediach, mediach społecznościowych, stronach www , z wyróżnieniem przysługującego mu
tytułu,
kolportaż materiałów oraz gadżetów promocyjnych na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór w okresie działania programu,
umieszczenie rollupu, banneru reklamowego partnera na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór,
nieodpłatny udział dla dwóch osób w 1 wybranych warsztatach organizowanych przez
Otwarte Pracownie (Ekomuzea) Ducha Gór,
informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile partner je ufunduje,
Otrzymanie dyplomu pamiątkowego z odpowiednimi zapisami dot. sponsoringu,
Otrzymanie pamiątkowej koszulki i kubka z nazwą programu oraz pełnioną w nim rolą.

Pakiet Złoty - 3.000 zł











tytuł Złotego Partnera Lokalnego Programu Stypendialnego,
umieszczenie znaku firmowego partnera na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór
wraz z łączami do wskazanej strony internetowej,
umieszczenie znaku firmowego w artykułach promocyjnych zamieszczanych w prasie, innych
mediach, Internecie, z wyróżnieniem przysługującego mu tytułu,
kolportaż materiałów oraz gadżetów promocyjnych na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz za pośrednictwem Informacji Turystycznej w Karpaczu,
umieszczenie rollupu, banneru reklamowego partnera na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór,
umieszczenie merytorycznej reklamy partnera w materiałach promujących Lokalny Program
Stypendialny,
informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile partner je ufunduje,
nieodpłatny udział dla dwóch osób w 2 wybranych warsztatach organizowanych przez
Otwarte Pracownie (Ekomuzea) Ducha Gór,
Otrzymanie dyplomu pamiątkowego z odpowiednimi zapisami dot. sponsoringu,
Otrzymanie pamiątkowej koszulki z nazwą programu oraz pełnioną w nim rolą.

Pakiet Partner Strategiczny – 5.000 zł













tytuł Partnera Strategicznego Lokalnego Programu Stypendialnego (akceptujemy tylko trzy
takie tytuły), którzy będą wymieniani odrębnie od pozostałych partnerów,
umieszczenie znaku firmowego partnera na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór
wraz z łączami do wskazanej strony internetowej oraz przedstawieniem pełnej oferty
fundatora,
bezpłatne miejsce na stoisko partnera na wydarzeniach organizowanych przez LGD
Partnerstwo Ducha Gór (konferencje, wydarzenia plenerowe) w okresie działania programu,
umieszczenie znaku firmowego partnera w artykułach promocyjnych dot. programu
zamieszczanych w prasie, innych mediach, Internecie, z wyróżnieniem przysługującego mu
tytułu w okresie działania konkursu,
możliwość osobistego wręczenia stypendium podczas oficjalnej uroczystości jednemu ze
stypendystów,
kolportaż materiałów oraz gadżetów promocyjnych na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz za pośrednictwem Informacji Turystycznej w Karpaczu w
okresie działania programu,
umieszczenie rollupu, banneru reklamowego partnera na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór w okresie działania programu,
umieszczenie merytorycznej reklamy partnera w materiałach promujących Lokalny Program
Stypendialny w okresie działania programu,
informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile partner je ufunduje,
nieodpłatny udział dla dwóch osób w 3 wybranych warsztatach organizowanych przez
Otwarte Pracownie Ducha Gór,
Otrzymanie dyplomu pamiątkowego z odpowiednimi zapisami dot. sponsoringu,
Otrzymanie pamiątkowej statuetki z nazwą programu oraz pełnioną w nim rolą.

Pakiet Partner Tytularny – 10.000 zł













Partnera Tytularny Lokalnego Programu Stypendialnego (akceptujemy tylko jeden taki
tytuł)oznacza umieszczenie nazwy firmy w tytule konkursu,
umieszczenie znaku firmowego partnera na stronie internetowej LGD Partnerstwo Ducha Gór
- „Partner Tytularny Lokalnego Programu Stypendialnego” wraz z łączami do wskazanej strony
internetowej oraz przedstawieniem pełnej oferty partnera,
bezpłatne miejsce na stoisko partnera na wydarzeniach organizowanych przez LGD
Partnerstwo Ducha Gór (konferencje, wydarzenia plenerowe) w okresie działania konkursu,
umieszczenie znaku firmowego partnera w artykułach promocyjnych dot. programu
zamieszczanych w prasie, innych mediach, Internecie, z wyróżnieniem przysługującego mu
tytułu,
możliwość osobistego wręczenia stypendium podczas oficjalnej uroczystości jednemu ze
stypendystów,
kolportaż materiałów oraz gadżetów promocyjnych na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz za pośrednictwem Informacji Turystycznej w Karpaczu w
okresie działania konkursu,
umieszczenie rollupu, banneru reklamowego partnera na wydarzeniach organizowanych przez
LGD Partnerstwo Ducha Gór w okresie działania konkursu,
umieszczenie merytorycznej reklamy partnera w materiałach promujących Lokalny Program
Stypendialny w okresie działania konkursu,
informacja o sponsorowaniu dodatkowych nagród, o ile partner je ufunduje,
nieodpłatny udział dla dwóch osób w 6 wybranych warsztatach organizowanych przez
Otwarte Pracownie (Ekomuzea) Ducha Gór,
Otrzymanie dyplomu pamiątkowego,
Otrzymanie pamiątkowej statuetki z nazwą programu oraz pełnioną w nim rolą.
Kontakt w sprawie Lokalnego Programu Stypendialnego:
Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór Dorota Goetz
Anna Gomułka
Sekretariat LGD Partnerstwo Ducha Gór
tel. 75 644 21 65,
email: sekretariat@duchgor.org
ul. Konstytucji 3 Maja 25
58-540 Karpacz

