Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni
wyższych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu
państwa w województwie wielkopolskim.

Od nowego roku szkolnego i akademickiego 2005/2006 ruszyła druga edycja programu
stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz studentów szkół wyższych.
Program realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie:
1. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– dochody maksymalne 504 zł na osobę w rodzinie (w roku 2004),
2. mieszkający (decyduje stałe zameldowanie):
- na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 5.000 mieszkańców,
- w miastach do 20.000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych.
3. podejmujący naukę lub uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa
dojrzałości (kończących się maturą)
4. którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej w tym samym roku kalendarzowym, w
którym ukończyli edukację w gimnazjum i naukę tę kontynuują.
Wsparcie może być udzielone uczniom szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych
(mających uprawnienia szkoły publicznej), kończących się maturą.
O stypendium mogą ubiegać się studenci:
1. pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
– dochody maksymalne 504 zł na osobę w rodzinie (w roku 2004),
2. mieszkający (decyduje stałe zameldowanie):
- na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
- w miastach do 20.000 mieszkańców,
- w zdegradowanych dzielnicach miast i obszarach powojskowych wyznaczonych Lokalnym
Programem Rewitalizacji.
Wsparcie może być udzielone studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.
Maksymalna kwota stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych może wynieść 250 zł w skali
miesiąca.
Maksymalna kwota stypendium dla studentów szkół wyższych może wynieść 350 zł w skali miesiąca.
W ramach programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
zrefundowane mogą być:
-
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zakwaterowania w bursie, internacie,
dojazdu do szkoły,
posiłków,
zakupu podręczników.

Stypendia dla uczniów będą przekazywane w formie:
- rzeczowej (zakup podręczników) lub
- częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów (opłata za wyżywienie, za przejazdy, bursę,
internat) lub
- refundacji kosztów poniesionych przez ucznia, związanych z pobieraniem nauki.
Stypendia dla studentów będą przekazywane w formie:
- finansowej lub
- refundacji kosztów (np. zakwaterowania, dojazdów poniesionych wcześniej przez studenta
związanych z pobieraniem nauki.

W dniu 5 września 2005 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził do realizacji projekty
złożone przez Beneficjentów w ramach działania 2.2 ZPORR.
W związku z powyższym projekt stypendialny w bieżącym roku szkolnym i akademickim będzie
realizowany we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego dla uczniów oraz w większości
powiatów (z wyłączeniem miasta Poznania i miasta Leszna) dla studentów.
Wielkość środków finansowych w skali województwa w roku 2005/2006 wynosi łącznie
24.376.550,00 zł:
Na program stypendialny dla uczniów:
Ogółem: 20.940.800,00 zł
w tym
EFS 14.250.214,40 zł
budżet państwa 6.690.585,60 zł.
Na program stypendialny dla studentów:
Ogółem: 3.435.750,00 zł
w tym
EFS 2.576.812,50 zł
budżet państwa 858.937,50 zł.
Wszelkie informacje oraz formularze podań o stypendium dla uczniów i studentów są dostępne we
właściwym Starostwie Powiatowym.
Informacji dotyczących programów stypendialnych udzielają również pracownicy Departamentu
Edukacji i Nauki zajmujący się wdrażaniem działania 2.2 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego.
tel. /0-61/ 64-75-326
e-mail: edukacja@umww.pl

