
 
 
 

REGULAMIN 
Funduszu Stypendialnego 

KALEJDOSKOP PASJONATÓW 
w roku 2017 

  
Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania stypendium w ramach I edycji Funduszu           
Stypendialnego KALEJDOSKOP PASJONATÓW. Fundusz Stypendialny przyjmuje także       
wpłaty od osób fizycznych lub prawnych.  

§ 1 
Cel i adresaci funduszu 

1) Celem KALEJDOSKOPU PASJONATÓW jest wspieranie PASJONATÓW w rozwoju        
pasji, poprzez ufundowanie jednorazowych stypendiów finansowych przeznaczonych       
na realizację swoich pasji . 

2) Stypendium może być przyznany osobie, która w chwili aplikowania spełnia poniższe           
kryterium: 

a) jest mieszkańcem/ką Gminy Myślenice lub Dobczyce, 
b) rozwija swoją pasję i dzieli się nią z innymi. 

 
§ 2 

Sposób przyznawania stypendium 
1) Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosków aplikacyjnych w formie         

Formularza Funduszu Stypendialnego KALEJDOSKOP PASJONATÓW oraz      
załączników przesłanych na adres e mail kalejdoskop.partnerstwa@gmail.com.  

2) Stypendium przyznawane jest przez Kapitułę Stypendialną składającą się z minimum          
3 członków: przedstawicieli samorządów; mediów; biznesu; kultury oraz Partnerstwa         
Kalejdoskopu. Komisja swoje rekomendacje opiera tylko i wyłącznie na zgodności          
wniosków z celami i założeniami funduszu KALEJDOSKOP PASJONATÓW. 

3) Ocenie Kapituły zostaną poddane wyłącznie kompletne wnioski, przesłane w terminie          
określonym w harmonogramie. 

4) Przy ocenie projektu Kapituła uwzględnia: 
a) determinację i zaangażowanie potencjalnego stypendysty w rozwój pasji 
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b) osiągnięcia, w tym: rodzaj (wyjątkowość), zasięg oddziaływania,        
koalicyjność - zdolność do budowania koalicji,  działalność społeczną i inne 
c) dzielenie się z innymi 
d) zasadność wydatkowanych środków stypendialnych  

5) Porządek obrad Kapituły  regulowany jest odrębnym dokumentem. 
6) Od decyzji podjętych przez Kapitułę Stypendialną nie przysługuje odwołanie. 
7) Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Gali podsumowującej Kalejdoskop        

Partnerstwa 29 września br. 
8) Stypendium zostanie wypłacone w całości na konto bankowe wskazane przez          

Beneficjenta w umowie stypendialnej. 
 

§ 3 
Harmonogram 

1) Składanie wniosków do programu: 06.09 - 17.09.2017 r. 
2) Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników: do 29.09.2017 r. podczas Gali          

podsumowującej Kalejdoskop Partnerstwa. 
3) Zawarcie umowy z Beneficjentem i wypłata stypendium . 

 
§ 4 

Pozostałe obowiązki Beneficjenta 
1) Beneficjent jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Funduszu. 
2) Beneficjent zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku oraz przetwarzanie danych          

osobowych zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych             
Osobowych /Dz. U. 1997.133.883 z późn. zm./. w działaniach promocyjnych          
Kalejdoskopu Pasjonatów oraz Kalejdoskopu Partnerstw realizowanego w ramach        
Programu Partnerstwo PAFW finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację       
Wolności oraz wykazuje gotowość współpracy w tym zakresie. 

 
§ 5 

Cofnięcie wsparcia 
1) Partner operacyjny programu ma prawo podjąć decyzję o cofnięciu wsparcia w           

przypadku, gdy Beneficjent programu publicznie posługuje się mową nienawiści,         
wykazuje poglądy i działania nacjonalistyczne, rasistowskie, dyskryminujące       
mniejszości seksualne, wyznaniowe oraz etniczne. 

 
§ 6 

 Postanowienia końcowe 
1) Niniejszy regulamin przyjęty został przez Partnerów Kalejdoskopu Partnerstwa 
2) Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest załącznik: Formularz Wniosku        

Stypendialnego  
 


