
STYPENDIUM „MECENAT”  
Kick off – wsparcie dla lidera 

 

Regulamin przyznawania Stypendium 
 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Wnioski o stypendium „MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera” zwane dalej „stypendium” przyjmowane 

są corocznie w terminie od 1 stycznia do 31 marca.  
2. Decyzja Komisji stypendialnej o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium jest autonomiczna i 

nieodwołalna.  
3. Przy więcej niż jednym wniosku zgłoszonym w danym roku do Programu „MECENAT Kick off – wsparcie 

dla lidera” Komisja zastrzega sobie prawo preferencji dla nowych wnioskodawców.  
4. Stypendium ma charakter uznaniowy, motywacyjny i nie podlega rozliczeniu finansowemu.  
5. Projekt musi być realizowany na terenie Puszczy Pyzdrskiej (w szczególnych przypadkach Komisja dopuszcza 

możliwość odstąpienia od tego warunku) 

6. Maksymalna kwota stypendium może wynieść 2000 zł.  
§ 2 

 
DODATKOWE KRYTERIA 

 
1. Stypendium skierowane jest głównie, choć nie wyłącznie, do alumnów programów stypendialnych 

Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” z lat 1998 – 2016. 
2. Preferowane będą wnioski z terenu Puszczy Pyzdrskiej, z gminy, która współfinansuje Program  
3. Wniosek o stypendium należy złożyć z wyprzedzeniem 2 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem realizacji 

projektu.  
4. Kwota przyznanego stypendium wypłacana będzie w 4 transzach miesięcznych, przy czym 50% wartości w 

trakcie realizacji projektu, a 50% w terminie do 40 dni od dnia złożenia i zaakceptowania sprawozdania.  
5. W przypadku odstąpienia od realizacji projektu stypendysta zobowiązany jest przelać zwrotnie otrzymaną 

część stypendium w terminie 30 dni od daty otrzymania środków na indywidualnie konto bankowe.  
Zwrot należy przelać na konto: 06 9681 0002 3300 0475 0124 3440.  

6. Od niewykorzystanej kwoty stypendium zwróconej po terminie określonym w umowie stypendialnej naliczane 
będą odsetki w wysokości określanej jak dla zaległości podatkowych.  

7. Okres realizacji projektu, to maksimum 3 miesiące, jednakże niniejszy okres może być przedłużony gdy 
wynika to z przyczyn niezależnych od stypendysty lub wynika ze specyfiki realizowanego projektu – z tym 
zastrzeżeniem, że ostatni przypadek wymaga zgody Komisji.  

8. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” oczekuje złożenia sprawozdania (wg. wzoru) w terminie do 30 dni 
od zakończenia realizacji projektu.  

§ 3 

 
KONTAKT 

 
Dokumentację należy składać na następujący adres: Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, ul. Zwierzyniec 6; 62 -  
310 Pyzdry z dopiskiem: „MECENAT Kick off” 
Kontakt/pytania należy kierować na adres: echo@echo.org.pl 

 
§ 4 

 
OBOWIĄZKI STYPENDYSTY 

 
Osoba, której zostanie przyznane stypendium (stypendysta) zobowiązana jest: 
a) podpisać umowę stypendialną;  
b) przestrzegać postanowień zawartej umowy stypendialnej oraz dokumentów jej towarzyszących, w 

szczególności niniejszego regulaminu; 
c) podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;  
d) założyć konto osobiste w banku, na które przelewane będzie stypendium i przekazać jego numer do siedziby 

TK „Echo Pyzdr” pocztą elektroniczną: echo@echo.org.pl;  
e) realizować zalecenia lub wskazówki, które TK Echo Pyzdr uzna za uzasadnione i konieczne w zakresie 

prawidłowej realizacji celu programu stypendialnego „MECENAT Kick off – wsparcie dla lidera”. 


