REGULAMIN GOŁDAPSKIEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO
Preambuła
Niniejszy regulamin
określa
zasady funkcjonowania
Gołdapskiego
Funduszu
Stypendialnego. Jego celem jest finansowa pomoc osobom w celu poprawy warunków
nauczania młodzieży, przede wszystkim ze środowisk popegeerowskich.
Pomoc w formie stypendiów skierowana jest do uczniów dziennych szkół średnich, którzy
mają trudności z warunkami do nauki, posiadających jednocześnie określone zdolności
i dobre wyniki w nauce, spełniających warunki w zakresie dochodów w rodzinie zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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Tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie „Gołdapski Fundusz Stypendialny”.
Fundusz administrowany jest przez Komisję Kwalifikacyjną Funduszu zwaną dalej
Komisją zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Radę Funduszu tworzą osoby fizyczne i przedstawiciele instytucji, które dokonały
wpłaty lub darowizny na rzecz Funduszu w czasie jego funkcjonowania lub wsparły
działania na rzecz jego rozwoju oraz wyraziły zgodę na uczestnictwo w jej pracach.
Siedziba Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego i Komisji Kwalifikacyjnej znajduje
się w Gołdapi, przy placu Zwycięstwa 16.
Nadzór nad funkcjonowaniem Funduszu sprawuje Rada Funduszu.
Do obowiązków Rady Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego należy:
wyznaczanie kierunków działania Funduszu;
powoływanie i odwoływanie członków Komisji Kwalifikacyjnej Funduszu;
nadzór i monitorowanie wyników działalności Funduszu;
zatwierdzenie dokumentów regulujących funkcjonowanie Funduszu.
Rada Funduszu działa w oparciu o niniejszy regulamin.
Ocena wniosków o pomoc finansową Funduszu dokonywana jest przez Komisję
Kwalifikacyjną działającą zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej Przewodniczący.
Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej 2/3 członków.
Komisja dokonuje oceny wniosków o pomoc posiadając prawo ich akceptowania lub
odrzucania. W przypadku uchwały akceptującej udzielenia pomocy, decyzję Komisji
uruchamia Prezes Zarządu.
Gołdapski Fundusz Stypendialny otworzy jeden rachunek bankowy przeznaczony do
dokonywania operacji finansowych Funduszu.

2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu w zakresie stypendiów
indywidualnych.
Z Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie dziennych
szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum, szkoła branżowa I i II stopnia,
zasadnicza szkoła zawodowa).
2.1.1. Osiągną średnią ocen na świadectwie w poprzednim roku szkolnym, w przedziale
określonym w ogłoszeniu konkursowym lub są finalistami olimpiady przedmiotowej
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albo też mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach lub
pracy społecznej (oddolnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz
działaniach wolontariackich).
2.1.2. Znajdują się w niekorzystnej sytuacji finansowej.
2.1.3. Złożą w terminie wyznaczonym ogłoszeniem konkursu, w siedzibie Fundacji Rozwoju
Regionu Gołdap dokumenty – wniosek o przyznanie stypendium, kserokopię
świadectwa z zakończonego ostatniego roku szkolnego (oryginał do wglądu), opinię
szkoły
(w
zależności
od
ogłoszenia
konkursowego),
oświadczenie
o dochodach członków najbliższej rodziny, poświadczenie o osiąganych wynikach
w innych dziedzinach pozaszkolnych oraz/ lub zaświadczenia z organizacji na rzecz
których pracował, lub inne dowody świadczące o działalności społecznej (artykuły
medialne, zaświadczenia itp.).
3. Organizacje i szkoły uprawnione do korzystania z pomocy Funduszu.
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Z Gołdapskiego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać organizacje pozarządowe
prowadzące działalność edukacyjną oraz szkoły, o których mowa w 2.1. z regionu
Gołdap.
Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie aplikacji do Gołdapskiego Funduszu
Stypendialnego w terminie ogłoszonym przez Radę Funduszu.
4. Warunki udzielania pomocy.
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Wnioski o udzielenie pomocy kierowane są do Komisji Kwalifikacyjnej Gołdapskiego
Funduszu Stypendialnego na adres: Fundusz Stypendialny, Fundacja Rozwoju
Regionu Gołdap, 19-500 Gołdap, plac Zwycięstwa 16.
Maksymalną i minimalną wielkość świadczenia ustala raz w roku Komisja
Kwalifikacyjna uwzględniając możliwości finansowe Funduszu.
Komisja kwalifikacyjna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów kierując się
kryteriami konkursowymi, stanowiącymi załącznik do ogłoszenia o naborze na
stypendia.
Komisja Kwalifikacyjna dokona oceny punktowej na podstawie złożonych przez osoby
ubiegające się o stypendia aplikacji, dokumenty uzupełniające (ze szkoły, z urzędów)
oraz ewentualne wywiady z zainteresowanymi. W szczególnych wypadkach istnieje
możliwość poproszenia przez Komisję aplikującego o stypendium o dostarczenie
dodatkowych wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów.
Stypendium przyznawane jest każdorazowo na rok szkolny i może być wypłacane
w okresie czasu lub jednorazowo, wyłącznie na konto bankowe podane przez
stypendystę.
Szczegółowe warunki wypłaty przyznanej pomocy określa umowa zawarta pomiędzy
stypendystą a Gołdapskim Funduszem Stypendialnym.
5. Budżet Funduszu.
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Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne
i prawne, krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy
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administracji państwowej i samorządowej, z oprocentowania depozytów bankowych,
sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych oraz innych źródeł.
Przychody z oprocentowanych depozytów bankowych Funduszu przeznaczone są na
uzupełnienie kapitału Funduszu.
- KLAUZULA INFORMACYJNA -

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia
2016
r.
w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO informujemy, że
Administrator Danych Osobowych
Administratorem
Twoich
danych
osobowych
jest
Fundacja
Rozwoju
Regionu
Gołdap
z siedzibą w Gołdapi, przy placu Zwycięstwa 16, NIP: 8471389272, adres e- mail: poczta@frrg.pl, telefon: 87 615
20 90, zwana dalej Administratorem lub Fundacją.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie na adres
Administratora, poprzez e-mail (poczta@frrg.pl) oraz telefonicznie. Szczegółowe dane kontaktowe umieszczone
są na stronie internetowej administratora, tj. www.frrg.pl/kontakt
Cele przetwarzania
Twoje dane osobowe przetwarzane będą, aby:
•
dokonać wstępnej selekcji wniosków o udział w programie stypendialnym,
•
ocenić spełnienie przez Ciebie warunków przyznania stypendium,
•
potwierdzić informacje podane przez Ciebie we wniosku,
•
podjąć decyzję w przedmiocie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium,
•
weryfikować utrzymanie przez Ciebie warunków udziału w programie stypendialnym,
•
wypłacić stypendium,
•
promować Fundację wobec innych potencjalnych stypendystów,
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
potrzeba podjęcia czynności, na Twój wniosek, zmierzających do zawarcia i wykonania umowy (realizacja
programu stypendialnego) w zakresie danych przekazanych we wniosku i pozostałych dokumentach (dane
identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące Twojej sytuacji materialnej itd.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b RODO,
nasz uzasadniony interes – w zakresie przetwarzania koniecznego do weryfikacji spełnienia warunków udziału w
programie stypendialnym, a także w zakresie ochrony naszych praw w przypadku podania nieprawdy – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania danych osobowych
Po zakończeniu wypłat(y) stypendium, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do ochrony
naszych praw na wypadek podania nieprawdy, nie dłużej niż 5 lat od momentu zakończenia roku
sprawozdawczego wobec sponsorów.
Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane organom publicznym (właściwy urząd skarbowy, zakład ubezpieczeń
społecznych) dostawcom lub usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. biuro rachunkowe, kancelaria
prawna a także sponsorom Fundacji (np. Gmina Gołdap, Fundacja Batorego) w celu wypełnienia obowiązku
sprawozdawczego. Dostawcy i usługodawcy przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych i tylko
zgodnie z naszymi poleceniami. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych
decyzji
•
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

•
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
•
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
•
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną
sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego
interesu,
•
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje
dane do innego administratora o ile to technicznie możliwe. Omawiane prawo przysługuje Ci tylko co do danych
przetwarzanych na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
•
prawo wycofania zgody: w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz
prawo jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
przed jej wycofaniem,
•
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zautomatyzowane podejmowania decyzji
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

