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6.1 Wyboru przewidzianych do realizacji form wsparcia 

 

W województwie wielkopolskim w ramach działania 2.2 ZPORR przewiduje się do realizacji projekty 

własne oraz projekty składane w odpowiedzi na konkurs. Projekty te będą realizowane  

w ramach I i II typu. 

Roczna alokacja finansowa dla I typu projektów wynosi: 22.133.418,09 PLN (w tym: Europejski 

Fundusz Społeczny 15.061.791,01 PLN, budżet państwa 7.071.627,08 PLN). 

Roczna alokacja finansowa dla II typu projektów wynosi: 3.190.746,79 PLN (w tym: Europejski 

Fundusz Społeczny 2.393.060,09 PLN, budżet państwa 797.686,70 PLN). 

Diagnoza oświaty w Wielkopolsce wykazała, że w strukturze wykształcenia ludności w wieku 15 lat i 

więcej dominują osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym. Jest ono charakterystyczne 

szczególnie dla mieszkańców małych miasteczek i wsi. Wyższe od przeciętnego wykształcenie mają 

przede wszystkim mieszkańcy Poznania, miast powiatowych i powiatu poznańskiego. 

Ponadto diagnoza oświaty w województwie wielkopolskim wykazała, że utrudniony dostęp do edukacji 

przedszkolnej i na poziomie ponadpodstawowym mają: 

- dzieci i młodzież ze wsi i małych miasteczek, 

- dzieci i młodzież rodziców z wykształceniem nie wyższym niż zasadniczym zawodowym  

z regionów, 

- niepełnosprawni, których w Wielkopolsce szacuje się na około 3,0% całej populacji dzieci  

i młodzieży i spośród których około 0,05% nie korzysta, szczególnie w środowiskach wiejskich,  



z żadnych form nauki i opieki. 

W województwie wielkopolskim państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe są przede wszystkim 

zlokalizowane w Poznaniu. Nie jest to obojętne dla dostępności do tych szkół, szczególnie dla 

młodzieży z małych środowisk miejskich i wsi. Problem dostępności do szkolnictwa wyższego ma 

swoje uzasadnienie wobec wzrostu zainteresowania studiami wyższymi przez młodzież. 

 

Aby sprostać powyższym problemom w „Strategii rozwoju oświaty w województwie wielkopolskim” 

przyjęto do realizacji następujące cele: 

1. podniesienie wskaźników skolaryzacji i poziomu jakości edukacji, 

2. wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach kształcenia niezależnie 

od jej pochodzenia i miejsca zamieszkania (w tym: zapewnić dostępność do szkół ponadgimnazjalnych 

młodzieży ze wsi i małych miasteczek zgodnie z ich zainteresowaniami m.in. poprzez system 

stypendiów, rozwijać system stypendialny dla młodzieży podejmującej studia wyższe ze środowisk 

małomiasteczkowych i wiejskich),  

3. zapewnienie drożności systemu kształcenia w perspektywie edukacji ustawicznej, 

4. dostosowanie systemu oświatowego w całym województwie i w środowiskach lokalnych do wyzwań 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

5. rozwijanie aktywnej współpracy różnych podmiotów lokalnego życia gospodarczego, społecznego i 

politycznego na rzecz edukacji, 

6.zwiększenie efektywności zarządzania oświatą na poziomie wojewódzkim i lokalnym środowisk 

(powiatów, gmin). 

Przyjęte cele są w pełni zgodne z celem działania 2.2 ZPORR, którym jest podniesienie dostępu do 

kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów 

wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym  

w szczególności obszarów wiejskich. 

 

Formy wsparcia zgodne z UZPORR. 

Celem realizacji działania 2.2 ZPORR w województwie wielkopolskim jest ułatwienie młodzieży z rodzin 

o niskich dochodach, zamieszkałej na terenach wiejskich dostępu do kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym, a także ułatwienie studentom 

znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz pochodzącym z obszarów zagrożonych 

marginalizacją dostępu do studiów na wyższych uczelniach. W województwie wielkopolskim pomoc dla 

uczniów i studentów będzie przekazywana  

w postaci stypendiów:  

1) w przypadku wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej (uczniów) w formie refundacji 

kosztów poniesionych wcześniej przez ucznia związanych z pobieraniem nauki lub w formie 

finansowej, 

2) w przypadku wspierania rozwoju edukacyjnego studentów w formie finansowej. 

 



6.2.Wielkości środków finansowych przeznaczonych na realizację Działania 

 

Procentowy udział województwa wielkopolskiego w ogólnej kwocie funduszy strukturalnych 2004-2006 

przypadających na Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 

wynosi 9,246922. 

Na realizację Działania 2.2 na rok 2006 zaangażowanych zostanie 39,501591 % alokacji na lata 2004-

2006 funduszy strukturalnych.  

Kwota ta wynosi 4.445.736,62 EUR, tj. 17.454.851,10 PLN po kursie 3,9262 PLN. 

Kwota ta stanowi 68,925673 % udziału w środkach publicznych dla Działania. 

Na realizację Działania 2.2 zaangażowanych zostanie 2.004.307,93 EUR środków z budżetu państwa, 

tj. 7.869.313,78 PLN po kursie 3,9262 PLN. 

Kwota ta stanowi 31,074326 % udziału w środkach publicznych dla Działania. 

 

6.3 Uszczegółowienia kryteriów zawartych w Uzupełnieniu  

Programu ZPORR1* 

Kryteria szczegółowe zgodne z Uzupełnieniem ZPORR. 

Jednocześnie wprowadza się następujące kryteria (stosowane w RPRD na rok 2005), które powodują, 

że w przypadku ograniczonej wielkości środków finansowych priorytetowo będą traktowane projekty, 

które wskazują na objęcie pomocą osób: 

W PRZYPADKU I TYPU PROJEKTÓW: 

a)o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie, 

b)które nie powtarzają roku szkolnego, 

c)które rozpoczęły naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w którym 

ukończyły edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują. 

W PRZYPADKU II TYPU PROJEKTÓW: 

a) o najniższych dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie, 

b)które nie powtarzają roku akademickiego, 

c)które nie ukończyły 26 roku życia, 

d)które studiują na studiach licencjackich/magisterskich stanowiących pierwszy fakultet. 

 

 

7 SPOSOBY PRZEPROWADZANIA KONKURSÓW  

1.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na opracowanie 

projektów wynikających z niniejszego Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2. 

2.Wnioski od Ostatecznych Odbiorców (Beneficjentów) w ramach konkursu należy składać zgodnie z 

harmonogramem przedstawionym w załączniku Nr I oraz zgodnie z informacjami wskazanymi w 

dokumentacji konkursowej. Wcześniejsze zamknięcie konkursu jest dopuszczalne w przypadku 

wyczerpania środków. 

3.Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o dokumentację konkursową. 



4.Ogłoszenia o konkursie i dokumentacja konkursowa zostaną zamieszczone, zgodnie z 

obowiązującymi wymogami dotyczącymi konkursów na stronach internetowych: umww.pl. Informacja 

o konkursie zostanie zamieszczona w prasie regionalnej „Głos Wielkopolski” a także na tablicach 

informacyjnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy 

al. Niepodległości 18. Ponadto, raz w miesiącu będą organizowane spotkania z potencjalnymi 

Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami). Ponadto raz w miesiącu zostanie zamieszczona informacja 

przypominająca o naborze wniosków. 

5.Projekty przyjmowane będą w formacie „wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów 

ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”. 

Obowiązuje dostarczenie wniosku w dwóch formach – papierowej i elektronicznej.  

 

 

.Ocena formalna oraz merytoryczna zostaną dokonane w oparciu o procedury oceny wniosków 

obowiązujące w ramach Priorytetu 2 ZPORR. 

7.Oceny merytorycznej dokona Komisja Oceny Projektów powołana przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego. Ocena zostaje przeprowadzona zgodnie z Regulaminem KOP. 

8.Po dokonaniu oceny projektów, KOP przygotowuje listę rankingową projektów zakwalifikowanych  

do finansowania i rekomenduje ją Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

9.Po zaakceptowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego listy projektów Ostateczni Odbiorcy 

(Beneficjenci) zostaną pisemnie poinformowani o decyzji dotyczącej projektu – zgodnie z procedurą i 

terminami przyjętymi w ramach Priorytetu 2 ZPORR. 

10.Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisuje z Ostatecznymi Odbiorcami (Beneficjentami) 

umowy o dofinansowanie realizacji projektu. 

 

 

___________ 

*W Ramowym Planie istnieje możliwość uszczegółowienia kryteriów szczegółowych (dodatkowych, 

podanych w U ZPORR) zapisanych pod kryteriami podstawowymi tj. kryteriami odzwierciedlonymi w 

części 2 do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Osoba do kontaktu: 

Krzysztof Urbański 

p.o. Kierownika Oddziału 

Departament Edukacji i Nauki 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

tel. (0-61) 64-75-366 

fax (0-61) 855-73-46 

e-mail: krzysztof.urbanski@umww.pl 

 



 

 

 

 


