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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
W POZNANIU 

DEPARTAMENT EDUKACJI I NAUKI 
jako Instytucja Wdrażająca  

 
ogłasza konkurs 

o dofinansowanie realizacji projektów w ramach: 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  

2004-2006 
Priorytetu II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 

Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne  
 

Oferty konkursowe (wnioski) można składać w następujących terminach  
 

od 19 czerwca do 18 lipca 2006 r. 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00  

 
Weryfikacja formalna wniosków o dofinansowanie realizacji projektu nastąpi w ciągu 14 dni od daty 
zamknięcia konkursu .  
Posiedzenia Komisji Oceny Projektów odbędą się w dniach od 28 do 29 sierpnia 2006 r.  
Wszystkie wnioski powinny być opracowane na podstawie dokumentacji konkursowej zawierającej 
szczegółowe wymagania dla konkursu, którą można pobrać w Instytucji Wdrażającej – Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Edukacji i Nauki w Poznaniu mieszczącej się 
przy ul. Piekary 17, VIII piętro, pokój 803 lub z witryny internetowej www.umww.pl. 
Wnioski należy wypełnić przy użyciu aktualnej wersji Generatora Wniosków (obecnie 3_1_0_0).  
 
Kryteria wyboru projektów: 
 
1.Kryteria formalne: 
Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: 
- spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku, 
-zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnienie Programu), 
- zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej 
i zamówień publicznych), 
- przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i z budżetu państwa, 
- wartość projektu jest wyższa niż 5.000 euro (natomiast w przypadku Działania 2.2  
w przypadku organów prowadzących do 3 szkół ponadgimnazjalnych włącznie minimalna wartość 



projektu wynosi 2.000 euro), 
- zgodność z celami horyzontalnymi. 
 
2. Kryteria merytoryczne: 
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,  
- adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie, 
- zakładane rezultaty projektu, 
- sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji), 
- uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych 
rezultatów realizacji projektu). 
 
3. Kryteria szczegółowe: 
Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria: 
I.wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej: 
- wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu, 
- zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, 
- możliwość kontynuowania projektu, 
- spójność z polityką edukacyjną. 
II. wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów: 
- wielkość dających się oszacować korzyści z realizacji projektu, 
- zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu, 
- możliwość kontynuowania projektu. 
 
4. Kryteria dodatkowe zostały zamieszczone w Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2006 
(dokument jest dostępny na stronach internetowych umww.pl). 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych Instytucji Wdrażającej - Urząd 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - umww.pl. 
Informacje dodatkowe można uzyskać w Departamencie Edukacji i Nauki, tel. (0-61) 64-75-326, e-mail: 
edukacja@umww.pl. 
Ogólne informacje dla beneficjentów o możliwościach skorzystania ze wsparcia Europejskiego Funduszu 
Społecznego zawiera „Poradnik dla beneficjentów” dostępny na stronach internetowych www.zporr.gov.pl 
lub w siedzibie Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  
w Poznaniu ul. Piekary 17, piętro VIII, pokój 803. 
Dokumentacja konkursowa dla Działania 2.2 ZPORR jest do pobrania w poniższym załączniku. 
 
 
 
Załącznik 
Dokumentacja konkursowa dla Działania 2.2 ZPORR 
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 


