
MATURZYSTO! 

 

Stypendium na I rok studiów 

w wysokości 7.000 zł             

czeka na Ciebie! 

 

 Aby ubiegać się o stypendium                                                                              

w XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych musisz:  

• ukończyć szkołę średnią w 2022 r lub szkołę branżową II stopnia i być 

tegorocznym maturzystą, 

• osiągnąć dobre wyniki w nauce, tzn. min. 100 pkt na maturze  -  liczbę 

punktów oblicz sam, stosując algorytm dostępny na stronie 

www.stypendia-pomostowe.pl, 

• zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych 

jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich                       

akademickich uczelniach publicznych, 

• pochodzić z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 2.107 zł 

brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko 

legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności  lub  stopniu nie-

pełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w 

związku z tą niepełnosprawnością, 

• mieszkać na terenie obszaru LGD, tj. gminy Dębowa Łąka, Książki, Ryńsk 

lub miasto Wąbrzeźno, okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 

lata od daty ogłoszenia Programu, 

• posiadać rekomendację Stowarzyszenia Lokalna Grupa  Działania Ziemia 

Wąbrzeska. 

Jeśli spełniasz te warunki zgłoś się do nas! 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska 

ul. Grudziądzka 9, Wąbrzeźno 

tel. (56) 470 89 08 , 530 367 814 / e-mail: aktywizacja@lgdwabrzezno.pl 

www.lgdwabrzezno.pl 
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STYPENDIA POMOSTOWE 

KROK PO KROKU... 

 

 Maturzysto, aby aplikować o stypendium powinieneś: 
 

1. Zapoznać się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych 

 (www.stypendia-pomostowe.pl) 

2. Sprawdzić jakie warunki musisz spełnić, aby móc uczestniczyć w     

 Programie. 

3. Zapoznać się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów. 

4. Złożyć wniosek o rekomendację na stypendium pomostowe w     

 Biurze LGD z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Grudziądzkiej 9. 

5. Jeżeli spełniasz warunki dostępu do PSP i otrzymałeś                             

 rekomendację LGD - złóż wniosek on-line. Aplikacja on-line będzie 

 aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia, godz. 16:00 na stronie 

 www.stypendia-pomostowe.pl. 

6. Wydrukuj złożony wniosek on-line i w terminie do 25 sierpnia          

 dostarcz wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Biura LGD, 

 jako instytucji pośredniczącej w procesie ubiegania się o                

 stypendium pomostowe. 
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