Регламент призначення грошової допомоги у вигляді одноразової цільової стипендії
для дітей в межах ступендiї iменi Геся Ґумпрiхта з Фонду Даємо Дiтям Силу
(колишній Фонд Нiчиї Дiти)
I. Загальні положення
§1
Регламент призначення грошової допомоги визначaє умови призначення та виплати грошової
допомоги у вигляді одноразової цільової стипендії для стипендистів стипендіальної програми
імені Геся Ґумпріхта, яку реалізує Фонд Даємо Дiтям Силу. Фонд зареєстрований під номером
KRS 0000204426. Засновником фонду стипендії була пані Ганна Ґумпріхт.
§2
Мета надання стипендії – це пiдтримка індивідуальних проектів, спрямованих на розвиток
обдарованої молоді, яка опинилась у складномужиттєвому та матеріальному становищі.
§3
Стипендії фінансуються Фондом Даємо Дiтям Силу. Кількість та розмір призначених стипендій
залежить від суми накопичених коштів.

II. Принципи, умови та порядок надання стипендій
§4
1. Стипендії на освітню діяльність для обдарованої молоді призначаються за письмовою
заявкою кандидата або його законного представника, за зразком, який є додатком № 1 до
Регламенту.
2. Заявки на стипендію приймаються в період з 1 травня по 31 травня 2022 року. Кандидат
може подати лише одну заявку одночасно.
3. Заявки будуть розглянуті до кінця червня.
4. Заявка, jaka становить додаток № 1 до Регламенту, подається кандидатом до офісу Фонду
електронною поштою за адресою: stypendium@fdds.pl.
5.
§5
1. Стипендії можуть бути призначенi на витрати, пов'язані з освітнім розвитком кандидата,
зокрема: на співфінансування придбання наукових посібників, у тому числі наукового
обладнання, спеціалізованої літератури, співфінансування консультацій спеціалістів,
співфінансування участі в курсах, освітніх заходах та конференціях.
2. Стипендії можуть використовуватися лише на майбутні витрати.
§6
1. Заявки на стипендії, про яких мова в § 4, оцінює Стипендіальна комісія, якa враховує
видатні здібності кандидата, його економічні та суспільні умови, а також можливості
отримання підтримки в локальному середовищі.
2. Відбір стипендіатів здійснюється з особливою обережністю, щоб направити допомогу
туди, де це найбільш необхідно.
3. Сума гранту залежить від оцінки Стипендіальною комісією наданої заявки. Пропозиція
суми направляється Kомісією для затвердження до Правління Фонду.

4. Максимальний розмір стипендії – 10 000 злотих брутто.
5. Апеляції на рішення Комісії не може бути.
§7
Кандидати зможуть прочитати про результати роботи Комісії одразу на сайті Фонду.
Переможці також будуть проінформовані безпосередньо. У разі позитивного рішення
стипендіат отримає договір разом зі зразком податкової декларації.
III. Правила виплати та розрахунку стипендій
1. Підставою для виплати стипендії є підписання та надання Фонду, особисто або поштою,
договору про виплату грошової допомоги у вигляді одноразової стипендії (додаток № 2 до
Регламенту) між повнолітним стипендіатом або його законним опікуном (у випадку
малолітнього стипендіата) та Фондом, надати також треба податкову декларацію (додаток
№ 3 до Регламенту).
2. Стипендії виплачуються одноразово на рахунок стипендіата або його законного опікуна,
зазначеного в договорі, про який мова вище.
3. Підписуючи договір, стипендіат або його опікун зобов'язуються використати стипендію
згідно з § 5 цього Регламенту та описом в заявці.
§9
1. Стипендіат зобов'язаний подати в офіс Фонду в письмовій формі (листом, особисто або
в електронному вигляді) описовий матеріальний звіт про використання стипендії разом
з інформацією про організації, установи або осіб, які можуть підтвердити описану діяльність
протягом 30 днів з дня виділення коштів. Крім того, стипендіат підготує короткий опис того,
чого досяг завдяки стипендії. Опис буде розміщений на сайті Фонду.
2. Якщо Фонд виявить, що стипендіат скористався стипендією всупереч заявці або не подав
звіт, він має право домагатися від стипендіата повернення стипендіальних коштів.
§ 10
1. Стипендія - це дохід стипендіата, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних
осіб. Авансовий платіж з податку на доходи фізичних осіб стягується зі стипендії та
сплачується до податкової служби Фондом.
2. Стипендіат отримає від Фонду інформацію про суму отриманого доходу та суму
утриманого авансового платежу з податку на прибуток, з метою подання річної податкової
декларації до податкової служби, компетентної для постійного проживання стипендіата, у
строки, визначені Законом про податок на доходи фізичних осіб.
IV. Прикінцеві положення
§ 11
1. Будь-які зміни до Регламенту оголошуються у письмовій формі на сайті Фонду.
2. Регламент набирає чинності з дня підписання.

