
ART GrECo 
Aktywny Rozwój Talentów GrECo 

Program stypendialny

PROGRAM ART GrECo JEST DLA CIEBIE

Do kogo skierowany jest 
program ART GrECO?

- Jeśli jesteś uczniem szkoły 
podstawowej lub ponadpodstawowej 

- Jeśli mieszkasz w miejscowości liczącej 
do 30.000 mieszkańców na terenie 
województwa dolnośląskiego, 
mazowieckiego, pomorskiego lub 
śląskiego 

- Jeśli masz szczególne osiągnięcia 
naukowe, sportowe lub artystyczne 

- Jeśli masz średnią na świadectwie 
powyżej 4,0

Jak wziąć udział w programie ART GrECo?

1. Napisz esej na temat „Jak chciałbym zmienić nasz świat, żeby uczynić
go lepszym dla wszystkich” 

2. Przygotuj plan stypendialny  wzór znajdziesz na stronie Programu 

3. Przygotuj kopie dokumentów poświadczających Twoje osiągnięcia 

4. Poproś nauczyciela o napisanie listu rekomendacyjnego 

5. Wypełnij formularz zgłoszeniowy  znajdziesz go razem z Regulaminem 
na stronie www.greco.services/pl/stypendia.html 

6. Wyślij zgłoszenie pocztą  masz czas do 30.09.2020 roku

7. Lista Zwycięzców zostanie ogłoszona w dniu 14 grudnia 2020 roku

Może to właśnie Ty zdobędziesz stypendium w wysokości 3.500 zł,
by rozwijać swoje pasje?

Zgłoś się do programu stypendialnego ART GrECo!



Jeśli masz talent i chcesz rozwijać 
swoje pasje, weź udział w Programie 
ART GrECo! 

12 zwycięzców otrzyma stypendium w 
wysokości po 3.500 zł, by sięgać po 
kolejne sukcesy. 

ART GrECo 
Aktywny Rozwój Talentów 

Etap I: 
Przyjmowanie zgłoszeń do 30.09.2020 r.

Etap III: 
Ogłoszenie listy Zwycięzców 14.12.2020 r.

Szczegóły:

Fundator:

Fundacja GrECo 
Institut für gemeinnützige 
Förderungsaktivitäten 
ul. Elmargasse 24, 
1190 Wiedeń, Austria

www.foundation.greco.services

Organizator:

GrECo Polska Sp. z o.o. 
Broker ubezpieczeniowy 
i reasekuracyjny 
ul. Prosta 70 
00838 Warszawa 
Email: stypendia@greco.services

www.greco.services

GrECo Foundation

Wszystkie prawa z tytułu niniejszego opracowania są zastrzeżone. Niniejsze opracowanie wraz ze wszystkimi jego elementami jest objęte ochroną praw autor- 
skich. Zawarte w nim informacje są poufne. Opracowania i jego treści nie wolno wykorzystywać, rozpowszechniać, powielać ani przetwarzać bez wyraźnej 

zgody Grupy GrECo.

Od momentu powstania w 2005 r. 
Fundacja GrECo skupia się na 
wspieraniu osób znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji społecznej, 
zwłaszcza dzieci i młodzieży. Założyciel 
i Prezes Fundacji, Friedrich Neubrand, 
szczególną wagę przywiązuje 
do ułatwiania młodzieży dostępu 
do edukacji oraz promowania 
długoterminowego i zrównoważonego 
rozwoju młodych ludzi z 
perspektywami na przyszłość. 
„GrECo Foundation“ jest organizacją 
non profit i obejmuje swoją 
działalnością wszystkie 16 krajów, 
w których reprezentowana jest Grupa 
GrECo. Przy wyborze projektów Zarząd 
Fundacji ściśle współpracuje 
z lokalnymi zespołami. 
Finansowane projekty są wybierane 
z wielką starannością, a wsparcie ma 
służyć bezpośrednio i w pełni 
młodzieży, w celu zapewnienia jej 
optymalnej pomocy. 

GrECo Polska 
GrECo Polska działa na podstawie 
zezwolenia na wykonywanie 
działalności brokerskiej wydanego 
przez Państwowy Urząd Nadzoru 
Ubezpieczeń nr 892/00 w 2000 roku. 
Naszą firmę tworzą osoby 
z długoletnim doświadczeniem 
na rynku brokerskim, dysponujące 
rozległą wiedzą ubezpieczeniową, 
dzięki czemu proponowane przez nas 
usługi charakteryzują się najwyższym 
profesjonalizmem. 

Grupa GrECo 
Od samego początku jesteśmy 
prywatną firmą rodzinną. 
Z nami pracownicy, ryzyko 
operacyjne i finansowe naszych 
Klientów są bezpieczne. 

Obecnie, z siedziby głównej w Wiedniu, 
zarządzamy 57 filiami 
i ponad 1000 pracownikami w 16 
krajach, a dzięki sieci GrECo nova 
jesteśmy reprezentowani na całym 
świecie. Jako firma rodzinna o silnych 
europejskich korzeniach, jesteśmy 
szczególnie dumni z naszej pozycji 
lidera w regionie.

Etap II: 
Weryfikacja zgłoszeń do 30.11.2020 r.

Etap IV: 
Wydatkowanie środków do 31.08.2021 r. 

Stypendium można przeznaczyć na: 
 zakup podręczników, książek, 
instrumentów muzycznych czy sprzętu 
sportowego 
 wyjścia do teatru, muzeum, opery 
 udział w kursach językowych 
... i wiele innych.

www.greco.services/pl/stypendia.html




