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TRWA NABÓR WNIOSKÓW O REKOMENDACJĘ DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Stypendia pomostowe dla Maturzystów 2018

Fundacja  Edukacji  Międzynarodowej  (FEM)  z  Wrocławia  ogłasza  nabór
wniosków od tegorocznych maturzystów z małych dolnośląskich miejscowości,
którzy  dzięki  rekomendacji  FEM  mogą  otrzymać  Stypendia  Pomostowe  na
pierwszy rok studiów. Nabór wniosków trwa do 27 lipca 2018. 

Stypendia  Pomostowe,  wspierające  młodzież  z  małych  miejscowości  w  przetrwaniu
pierwszego  roku  studiów,  przyznaje  Fundacja  Edukacyjna  Przedsiębiorczości  (FEP)
z Łodzi. Dzięki rekomendacji jej dolnośląskiego partnera - FEM - młodzi Dolnoślązacy
mogą już od 16 lat korzystać z tego wsparcia. Kandydaci rekomendowani przez FEM
poddawani są jeszcze weryfikacji przez ogólnopolskiego organizatora, czyli FEP. Zwykle
wszyscy rekomendowani otrzymują stypendia. 

Warunkiem otrzymania stypendium jest duża ilość punktów uzyskanych na egzaminie
maturalnym,  przyjęcie  na  studia  wyższe  na państwową  uczelnię,  nadającą  tytuł
magistra  oraz  pochodzenie  z  miejscowości  poniżej  20  tysięcy  mieszkańców.
Dodatkowym kryterium stanowi dochód na członka rodziny. 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie:
http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe. Nabór wniosków w FEM trwa
do 27 lipca 2018. 

Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji
on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 17 sierpnia 2018 do godziny 16-ej na
stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

W roku akademickim 2018/2019 każde stypendium wyniesie 5000 zł rocznie (500 zł
miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2018/2019). Fundacja
Edukacji Międzynarodowej finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji
ze  środków Samorządu  Województwa  Dolnośląskiego  w  ramach  programu  "zDolny
Śląsk".  75%  stypendiów  pomostowych  finansowane  jest  natomiast  przez  Fundację
Edukacyjną Przedsiębiorczości ze środków zgromadzonych od jej sponsorów, w tym:
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU,
Fundacji  BRE  Banku,  Fundacji  BGK  im.  Jana  Kantego  Steczkowskiego  i  Fundacji
Wspomagania Wsi.

Informacji prasie udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej, 
tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl
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