
       Regulamin przyznawania stypendiów w ramach 

Programu Gołdapskiego Funduszu Lokalnego 
„Aktywny Student” 

 
1. Warunkami uczestnictwa w programie  

a. Gołdapski Fundusz Stypendialny wspiera młodzież studiującą na studiach dziennych, 
zamieszkałą na terenie powiatu gołdapskiego.  

b. W ramach środków dostępnych w konkursie przyznaje się stypendia: 
- tegorocznym maturzystom - studentom pierwszego roku studiów (decydują oceny i 
osiągnięcia ze szkoły średniej), 
- studentom kolejnych lat dziennych studiów licencjackich i magisterskich studiujących w 
Polsce. 

c. W ramach tegorocznej edycji zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie  
      w okresie od października 2019 do grudnia 2019. Darczyńca nie wyklucza możliwości  
      wydłużenia przyznawania stypendiów w okresie styczeń – czerwiec 2020 r.   

 
2. Kryteria oceny wniosków: 

 
Stypendia przydzielane są z uwzględnieniem następującej punktacji: 
 

Nauka 35 % 

Sytuacja rodzinna 35 % 

Osiągnięcia                       25 % 
 
 
 

Zamieszkanie na terenach wiejskich    5 % 

NAUKA 

Średnia ocen Liczba punktów 

Poniżej 3,8 
3,8 – 4,00 
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4,40 – 4,60 
4,60 – 4,80 
4,80 – 5,00  

Powyżej 5,00  
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SYTUACJA RODZINNA - MATERIALNA 

Kwota brutto przypadająca 
na członka rodziny 
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Osiągnięcia wykraczające poza naukę na uczelni lub w szkole, działalność społeczna (nauka, sport, 
muzyka, sukcesy artystyczne, własne wydawnictwa, działalność wolontarystyczna, itp.) – powinne 
być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, dyplomami, kopiami artykułów prasowych, 
itp. – nie starszymi niż styczeń 2018.  
  
 0-5  punktów – osiągnięcia na szczeblu uczelnianym, gminnym, powiatowym, publikacje, 

udokumentowany wolontariat doraźny 
 5-15 punktów – osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, udokumentowany wolontariat stały 
 15-25 punktów – osiągnięcia na szczeblu krajowym i międzynarodowym, udokumentowany wolontariat 

stały 
Dodatkowe 5 punktów przyznajemy uczniom, którzy pochodzą z obszarów wiejskich powiatu 
gołdapskiego.  
 

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, 
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne. 


