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Nowa platforma umożliwia studentom dostęp do 620 mln € 
wcześniej niewykorzystanych stypendiów 
 
Na terenie Uni Europejskiej studenci mogą ubiegać się o 12 tyś różnych 
stypendiów. Badania pokazują, że jedynie 20% z nich faktycznie trafia do 
studentów. Dzięki niedawno uruchomionej platformie european-funding-
guide.eu informacje o stypendiach będą zgormadzone w jednym miejscu i 
łatwiej będzie z nich skorzystać. 
    
Do tej pory znalezienie i zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tej ogromnej 
ilosci stypendiów, oferowanych przez Unię Europejską, było bardzo żmudnym 
zadaniem. Istnieje ponad 12.000 programów, o różnych warunkach do spełnienia, 
począwszy od tradycyjnych (osiągnięcia naukowe, potrzeby finansowe, 
zaangażowanie obywatelskie) do bardziej wyszukanych (miejsce urodzenia, stan 
cywilny, wyznanie). Wraz z uruchomieniem european-funding-guide.eu – pierwszej 
platformy łączącej informacje o stypendiach w UE ze studentami – to zadanie stało 
się dziecinnie proste. „Teraz każdy student może łatwo sprawdzić, które dokładnie 
stypendium odpowiada jego potrzebom i pasuje do jego indywidualnego profilu w 
zaledwie kilka kliknięć", mówi Mira Maier, założycielka i szefowa European Funding 
Guide. Platforma – która została opracowana przy wsparciu organizacji non-profit, i 
współfinansowana przez Komisję Europejską - oferowana jest całkowicie bezpłatnie. 
 
European-funding-guide.eu pomaga wszystkim studentom bez względu na dziedzinę 
nauki, kierunek, czy semestr w 16 krajach Unii Europejskiej.  Nasza baza obejmuje 
12.000 programów stypendialnych, grantów, pożyczek studenckich o łącznej wartości 
27 bilionów Euro i zapewnia wszystkim zainteresowanym szybkie dotarcie do 
informacji o nich. W Polsce dostępnych jest około 360 programów. Wystarczy się 
zalogować na naszej stronie a program automatycznie znajdzie stypendium 
dopasowane do potrzeb danego studenta. European Funding Guide oferuje także 
informacje o wsparciu finansowym dla stypendystów, kosztach staży, kursów 
językowych lub akademickich projektach badawczych. Gdy już znajdziemy najlepiej 
dopasowane do nas programy stypendialne często okazuje się, że wystarczy jedynie 
przygotować list motywacyjny i CV, aby złożyć aplikację. Jednak możliwości 
European Funding Guide na tym się nie kończą. Portal oferuje również szeroki 
zakres porad, jak dostać stypendium, pomóc w jaki sposób złożyć pisemny wniosek, 
a także informacje na temat ustnego etapu selekcji. 
 
Stypendia często kojarzą się z pomocą trudno osiągalną i przyznawaną na podstawie 
zasług lub potrzeby. Przez wiele stereotypów i braku wiedzy na temat tego co jest 
osiągalne, wielu studentów nawet nie rozważa starania się o jakiekolwiek 
stypendium. Głównym problemem jest brak wiedzy na temat tego, jakie finansowe 
wsparcie tak naprawdę jest dostępne. 
 
Mira Maier, założycielka portalu i była stypendystka, z własnego doświadcznia wie, 
że wielu studentów nie jest świadoma bogatej oferty programów stypendialnych. „W 
Niemczech z 28% studentów, którzy ubiegają się o stypendium, 92% aplikuje jedynie 
po 0,8% dostępnych środków. Większość zainteresowanych myśli, że stypendia są 
tylko dla najlepszych studentów i osób w trudnej sytuacji finansowej. Natomiast 
niektóre fundacje, wyspecjalizowane w udzielaniu pomocy na szczeblu lokalnym,  
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przyznają pomoc studentom, którzy urodzili się w danym miejscu. Wiele z tych 
mniejszych i mniej znanych fundacji walczy aby znaleźć kandydatów ". Z tego 
powodu Mira wraz z Alexandrem Gassnerem, w 2011 roku, wpadli na pomysł 
utworzenia portalu www.mystipendium.de z bazą danych o niemieckich stypendiach. 
To stało się pierwowzorem dla European Funding Guide. "Osiemdziesiąt tysięcy 
studentów korzysta z  portalu co miesiąc, aby znaleźć informacje na temat 
możliwości finansowania pasujących do ich sytuacji, a ponad 2300 osób, które już 
otrzymały wsparcie, aktywnie poleca nasze usługi, na większości uczelni w Europie. 
Sukces ten pokazuje, jak bardzo potrzebne jest rozszerzenie tej bazy informacji o 
różnych możliwościch finansowania, na pozostałe kraje Unii Europejskiej.” 
 
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Dokument ten odzwierciedla jedynie stanowisko jego autora a Komisja Europejska 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji tu zawartych. 
 
Zdjęcia założycieli, profil organizacji i logo można znaleźć w naszej sali prasowej: 
http://www.european-funding-guide.eu/content/press-room 
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