Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów
2 projekty pozakonkursowe – III edycja:
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019, Poddziałanie 9.6.1
Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.
Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych –
rok szkolny 2018/2019, Poddziałanie 9.6.2 Wsparcie stypendialne dla uczniów
zdolnych – szkolnictwo zawodowe.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Projekty stypendialne w ramach RPO WP 2014-2020 zostały przewidziane do
realizacji w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2019 r.
Wsparcie stypendialne (kształcenie
ogólne) - rok szkolny 2018/2019

Wsparcie stypendialne (kształcenie
zawodowe) - rok szkolny 2018/2019

Wartość projektu ogółem: 1 920 000 zł
w tym dofinansowanie: 1 824 000 zł

Wartość projektu ogółem: 1 872 000 zł
w tym dofinansowanie: 1 684 800 zł

Liczba uczniów objętych wsparciem: 400,
w tym:
• 80 uczniów/uczennic gimnazjów
• 320 uczniów/uczennic liceów

Liczba uczniów objętych wsparciem: 390,
w tym:
• 78 uczniów/uczennic zsz i szkół branżowych I stopnia
• 312 uczniów/uczennic techników

Kwota stypendium: 4 000 zł/os.
Wypłata stypendium w dwóch równych transzach po 2 000 zł
I transza – IV kw. 2018 r.,
II transza – I kw. 2019 r.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. Wsparcie
stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019:
kryteria obowiązkowe:

 stałe zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego/uczęszczanie do szkoły,
której siedziba znajduje się na terenie woj. podkarpackiego,
 nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2018/2019 innego stypendium UE na cele
edukacyjne,
 średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 5,00 w
roku szkolnym 2017/2018,
 średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów (spośród przedmiotów
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematycznych) na
poziomie nie niższym niż 5,00 w roku szk. 2017/2018,
 dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, za rok
2017 r. nieprzekraczający kwoty 1348 zł (lub kwoty 1528 zł w przypadku
dziecka niepełnosprawnego w rodzinie ucznia),

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie
stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019:
kryteria obowiązkowe - cd.:
 osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu
gimnazjalnego:
• co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego ze sprawdzianu na
zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych),
• co najmniej 150% łącznie z matematyki i języka obcego nowożytnego, albo co
najmniej 150% łącznie z zakresu przedmiotów przyrodniczych i języka obcego
nowożytnego (dotyczy uczniów liceów),
 opracowany IPR,

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie
stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019:

kryteria dodatkowe:
 szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, informatycznych i języków obcych,
 inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, informatycznych i języków obcych.

Stypendium może otrzymać uczeń (szkoły gimnazjalnej lub liceum), który
spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów
dodatkowych.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019
Kryteria obowiązkowe - dla zsz i szkół branżowych I stopnia:
 pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
 stałe zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego/uczęszczanie do szkoły
zawodowej, której siedziba znajduje się na terenie woj. podkarpackiego,
 dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, za rok 2017
r. nieprzekraczający kwoty 1348 zł (lub kwoty 1528 zł w przypadku dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie ucznia),
 opracowany IPR,
 nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2018/2019 innego stypendium UE na cele
edukacyjne,
 średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów
zawodowych i/lub przedmiotów ogólnych pow. z zawodem na poziomie nie
niższym niż 4,66 z roku szk. 2017/2018, z zastrzeżeniem, że w grupie 3
wybranych przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot
zawodowy z oceną klasyfikacyjną na poziomie nie niższym niż 5,0.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie
stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny
2018/2019
kryteria dodatkowe - dla uczniów zsz i szkół branżowych I stopnia:
 średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,00
w roku szk. 2017/2018,
 osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów
„ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe.

Stypendium może otrzymać uczeń (zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły
branżowej I stopnia), który spełni wszystkie kryteria obowiązkowe oraz
przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie stypendialne
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019
Kryteria obowiązkowe - dla uczniów techników:
 pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie,
 stałe zamieszkiwanie na terenie woj. podkarpackiego / uczęszczanie do szkoły
zawodowej, której siedziba znajduje się na terenie woj. podkarpackiego,
 dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, za rok 2017 r.
nieprzekraczający kwoty 1348 zł (lub kwoty 1528 zł w przypadku dziecka
niepełnosprawnego w rodzinie ucznia),
 opracowany IPR,
 nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2018/2019 innego stypendium UE na cele
edukacyjne,
 średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,50 z roku
szkolnym 2017/2018,
 średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów z grupy przedmiotów
zawodowych lub przedmiotów ogólnych pow. z zawodem na poziomie nie niższym
niż 5 z roku szk. 2017/2018, z zastrzeżeniem, że w grupie 3 wybranych
przedmiotów musi znaleźć się przynajmniej jeden przedmiot zawodowy.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach projektu Wsparcie
stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny
2018/2019
kryteria dodatkowe – dla uczniów techników:
 szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub
przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem,
 inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub
przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem lub osiągnięcia zawodowe.
Stypendium może otrzymać uczeń technikum, który spełni wszystkie
kryteria obowiązkowe oraz przynajmniej jedno z kryteriów dodatkowych.

Tryb postępowania w sprawie o przyznanie stypendium – obowiązki
Wnioskodawcy (dyrektora szkoły)
•
•
•
•
•

założenie konta w serwisie internetowym dostępnym pod adresem
www.podkarpackie.edu.pl (jedno konto, na którym wypełniane są wszystkie
wnioski dla uczniów danej szkoły),
pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób, których dane
dotyczą (rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich uczniów, uczniów
i nauczycieli) i zgody na złożenie wniosku o przyznanie stypendium,
wypełnienie obowiązku informacyjnego względem osób, których dane dotyczą
o sposobie przetwarzania tych danych (RODO),
pozyskanie danych niezbędnych do wypełnienia wniosku (zakres danych
określony w ramowym wzorze wniosku),
wypełnienie wniosku (we współpracy z rodzicem/opiekunem prawnym
niepełnoletniego ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz Opiekunem dydaktycznym)
zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz
instrukcji wypełniania wniosku,

Tryb postępowania w sprawie o przyznanie stypendium – obowiązki
Wnioskodawcy (dyrektora szkoły) - c.d.
•
•
•

wysłanie (zatwierdzenie) elektronicznej wersji wniosku do Beneficjenta za
pośrednictwem serwisu internetowego,
wydruk wniosku, złożenie podpisów (Wnioskodawca, rodzice/opiekunowie
prawni, pełnoletni uczeń, Opiekun dydaktyczny),
złożenie wersji papierowej wniosku wraz z załącznikami (kserokopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem) do Beneficjenta w terminie i miejscu
określonym w naborze wniosków

Ocena formalna wniosku dokonywana na złożonym wniosku. W wersji
drukowanej wniosku, oprócz podpisów osób upoważnionych nie dokonuje się
żadnych innych uzupełnień.
Wnioskodawca (dyrektor szkoły) może upoważnić inną osobę (pracownika tej
szkoły) do działania w jego imieniu (imienne upoważnienie lub jego uwierzytelnioną
kserokopię dołącza się do wniosku.
Wnioskodawca nie może pełnić roli Opiekuna dydaktycznego w stosunku do tego
ucznia, dla którego jest Wnioskodawcą.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium
Nabór wniosków ogłosi Zarząd Województwa Podkarpackiego w drodze uchwały
określając w ogłoszeniu m.in.:
 termin prowadzenia naboru,
 miejsce składania wniosków,
 sposób wypełniania wniosków – generator i wersja papierowa wniosku.
Planowany termin naboru wniosków:
10 września 2018 r. - 21 września 2018 r.

Dziękuję za uwagę
W sprawach dotyczących projektów stypendialnych prosimy o kontakt z Oddziałem
nauki i projektów unijnych w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu (biuro
projektów stypendialnych).
Tel.: (17) 747 59 52 – szkolnictwo ogólne,
Tel.: (17) 747 59 50 – szkolnictwo zawodowe.

Beneficjent projektu:
Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
/Departament Edukacji Nauki i Sportu
Strona internetowa projektu: www.podkarpackie.edu.pl, na której udostępnia się
generator wniosków o przyznanie stypendium oraz wszelkie informacje o projekcie.

