
ZBUDUJMY RAZEM 

NAJWIĘKSZY PROGRAM 

STYPENDIALNY W POLSCE

OFERTA DLA PARTNERA



UNIKATOWY W SKALI KRAJU PROGRAM 

STYPENDIÓW FUNDOWANYCH PRZEZ 

PRACODAWCÓW DLA:

NAJBARDZIEJ AKTYWNYCH STUDENTÓW 
ŁÓDZKICH UCZELNI 

NAJZDOLNIEJSZYCH MATURZYSTÓW 
DECYDUJĄCYCH SIĘ NA STUDIA W ŁODZI 

(edycja pilotażowa)



CELE

wspieranie 

młodych 

talentów

zachęcanie najzdolniejszych 

maturzystów do podjęcia studiów 

na łódzkich uczelniach

zatrzymanie 

najlepszych 

absolwentów 

w Łodzi

budowa wśród studentów 

pozytywnego wizerunku 

łódzkich firm i instytucji



DZIĘKI WSPÓŁPRACY ŁÓDZKICH FIRM 

I UCZELNI ZBUDOWALIŚMY NAJDŁUŻEJ 

DZIAŁAJĄCY I NAJWIĘKSZY PROGRAM 
STYPENDIALNY PRACODAWCÓW W POLSCE

15 EDYCJI

900 STYPENDYSTÓW

7200 ZŁOŻONYCH APLIKACJI



EDYCJA 2022/2023

PONAD

NA WSPARCIE TALENTÓW

1 000 000 PLN

125
Stypendiów  finansowych

1716
Złożonych aplikacji

90 
Osób na kursach

językowych oraz IT 

80 
Fundatorów



EDYCJA 2022/2023



KORZYŚCI DLA FUNDATORÓW

Możliwość wsparcia wyjątkowych 

TALENTÓW, najzdolniejszych maturzystów 

decydujących się na studia w Łodzi oraz 

najbardziej aktywnych studentów na 

wybranych przez pracodawcę kierunkach 

studiów

Idealne dopasowanie stypendysty 

do profilu firmy poprzez przygotowanie 

dedykowanego firmie regulaminu programu 
stypendialnego zawierającego wymagania, 

kryteria i warunki współpracy 

odpowiadające potrzebom pracodawcy

Promocja firmy w trakcie trwania 
kampanii promocyjnej programu

STYPENDYSTA może być dla firmy 

cennym praktykantem czy stażystą, 

a w dalszej perspektywie również 

pracownikiem. Może również pełnić rolę 

Ambasadora firmy na uczelni



RODZAJE WSPARCIA

Ufundowanie STYPENDIUM finansowego dla co najmniej jednej osoby w 

kwocie minimum 1000 PLN brutto miesięcznie, przez okres 9 miesięcy (łącznie 

rocznie 9000 PLN)

albo

Ufundowanie kursu językowego lub innego podnoszącego kwalifikacje dla grupy 

10-15 studentów (koszt wynagrodzenia dla lektora/trenera zależny od rodzaju, 

długości kursu i jego intensywności, ok. 10.000-15.000 PLN) 

Kurs może być organizowany bezpośrednio przez Fundatora, bądź za pośrednictwem firm lub instytucji współpracujących

z programem Młodzi w Łodzi. 

albo

Zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim dla co najmniej jednej 

osoby w kwocie ok. 450-1200 PLN miesięcznie przez okres 9 miesięcy (łącznie 

rocznie 4050-10800 PLN)



HARMONOGRAM

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

2023

03

Zakończenie 

naboru 

Partnerów

28 kwietnia 2023

02

01

Styczeń 2023

Rozpoczęcie 

naboru 

Partnerów

Stypendia dla 

Maturzystów

Stypendia dla Studentów

06

04

Rekrutacja oraz 

kampania 

promocyjna do 

stypendiów dla 
maturzystów

1 czerwca – 15 września 2023

Rekrutacja oraz 

kampania 

promocyjna do 

stypendiów dla 
Studentów

05

Zakończenie 

naboru 

Partnerów

31 sierpnia 2023

GALA 

PROGRAMÓW 
STYPENDIALNYCH 

II połowa listopada 2023

1-27 października 2023

PROGRAM STYPENDIALNY MŁODZI W ŁODZI

07

do 15 listopada 2023

Wybór 

Stypendystów

Start działań 

marketingowych

Marzec 2023



Posty dedykowane w social mediach

PAKIET PROMOCYJNY

22.000 obserwujących 12.000 obserwujących 2.000 obserwujących



Strona www.mlodziwlodzi.pl oraz newsletter

PAKIET PROMOCYJNY

33.000 odsłon 55.000 subskrybentów

http://www.mlodziwlodzi.pl/


Reklama outdoorowa oraz na 
uczelniach

PAKIET PROMOCYJNY

Promocja podczas eventów 

dla studentów i maturzystów

50 citylightów 2.500 plakatów Targi pracy, Zasmakuj studiowania w Łodzi



Briefing prasowy z udziałem Fundatorów 
największej liczby stypendiów

Udział w GALI PROGRAMÓW 

STYPENDIALNYCH

PAKIET PROMOCYJNY



„Uczestnictwo w programie stypendialnym to przede wszystkim otwierająca się dla 

Eurofins możliwość pozyskania wyjątkowych talentów. Nasze laboratoria współpracują 

z największymi producentami żywności i pasz na świecie, wykonując dla nich 

dziesiątki tysięcy badań każdego dnia. Studenci i absolwenci łódzkich uczelni to 
kandydaci, którzy są dla nas bardzo cenni – posiadają wiedzę i niezbędny warsztat.” –

Damian Szwabe – Business Unit Cluster Manager firmy Eurofins Polska

„Od wielu lat realizujemy strategię współpracy ze środowiskiem naukowym, 

w której Łódź odgrywa istotną rolę. Prowadzimy tu zajęcia m.in. ze sztucznej 

inteligencji, angażujemy naukowców w prace z obszaru polimerów czy też 

optoelektroniki. Elementem tej strategii jest również program stypendialny Młodzi 

w Łodzi, którym na przestrzeni ostatnich kilku lat objęliśmy 12 studentów.  

W bieżącej edycji fundujemy 4 stypendia dla studentów Politechniki Łódzkiej, 

wspierając młodych ludzi w rozwoju naukowym i zawodowym. Stypendyści 

przez 9 miesięcy będą mogli poznawać specyfikę działalności globalnej firmy 

technologicznej, ale mam nadzieję, że zostaną z nami na dłużej, choćby w ramach 
programu praktyk ABB.” - Tomasz Wolanowski - Wiceprezes Zarządu firmy ABB

CO MÓWIĄ PARTNERZY…



„Aplikowanie o stypendium "Młodzi w Łodzi" pomaga studentom nie tylko 

znaleźć nowe możliwości dla rozwoju, ale także zwiększyć własne 

doświadczenie w branży, która Cię interesuje. Oprócz tego, stypendia dają 

możliwość znalezienia stażu czy pracy, którą pokochasz…” 
- Vlad Yeromenko, student Uniwersytetu Łódzkiego.

„Program stypendialny "Młodzi w Łodzi" to niesamowita szansa dla studentów 

wielu dziedzin i kierunków, którzy rozwijają swoje talenty i zdobywają wiedzę na 

łódzkich uczelniach.  Niejednokrotnie, pierwszy krok jakim jest zdobyte 

stypendium, potrafi nakierować naszą przyszłą karierę na nowe tory i zapewnić 
nam podążanie drogą stałego rozwoju osobistego.” - Weronika Lusa, studentka 

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

CO MÓWIĄ STYPENDYŚCI …



ORGANIZATOR
Biuro Rozwoju Gospodarczego 
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