
Cześć B. FISZKA DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WŁ 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program 

stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

1. Tytuł lub zakres projektu 
Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

2. Uzasadnienie realizacji 

projektu  

w trybie pozakonkursowym 

Projekt stypendialny realizowany będzie przez -Jednostki Organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego z uwagi na znajomość specyfiki regionu i skali problemu, a także doświadczenie 

merytoryczne i praktyczne z perspektywy 2007-2013, co stanowi wartość dodaną tych działań. Podejście takie 

zapewni systemowy i przewidywalny charakter programu oraz zakres jednolitych kryteriów i reguł wyboru w skali 

całego Województwa. Zastosowanie określonego trybu pozwoli wybrać do dofinansowania projekty 

zapewniające w najwyższym stopniu efektywną realizację celu szczegółowego i osiągnięcie zakładanych 

rezultatów PI 10iv. 

3. Cel szczegółowy RPO, w 

ramach którego projekt będzie 

realizowany  

Wsparcie na rzecz podnoszenia u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych 

na rynku pracy oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. 

4. Priorytet inwestycyjny 10iv  

5. Typ/typy projektów 

przewidziane do realizacji w 

ramach projektu 

1. Projekt skierowany jest do uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Kryterium obejmuje 
co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów uczących się w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium 
premiujące. Szczegółowe kryteria naboru zostaną zawarte w regulaminie programu stypendialnego, 
uwzględniającym warunki określone w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

2. Kwota stypendium średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1 000 zł brutto na jednego ucznia. 

3. Okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie 
w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego. 

4. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga 
szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem 
opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia 
w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

6. Cel główny projektu 
Zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, 

osiągających wysokie wyniki w nauce, poprzez objęcie ich programem stypendialnym.   

7. Główne zadania przewidziane 

do realizacji w projekcie ze 

wskazaniem grup docelowych 

Zadania: 

- realizacja programu stypendialnego dla zdolnych uczniów, 

- opieka dydaktyczna i monitorowanie rozwoju uczniów. 

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być zdolni uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
z terenu województwa łódzkiego.  

9. Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Województwo Łódzkie - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Kultury i Edukacji 



10. Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Znajomość specyfiki regionu i skali problemu, a także doświadczenie merytoryczne i praktyczne z perspektywy 

2007-2013. 

11. Czy projekt będzie 

realizowany w partnerstwie? 
TAK  NIE X 

12. Podmioty, które będą 

partnerami w projekcie. 
Nie dotyczy 

13. Czy projekt będzie projektem 

grantowym? 
TAK  NIE X 

14. Przewidywany termin złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc oraz rok) 

wrzesień 2020 

15. Przewidywany okres realizacji 

projektu  

Data rozpoczęcia (kwartał 

albo miesiąc oraz rok) 

III kwartał 

2020 

Data zakończenia 

(kwartał albo 

miesiąc oraz rok) 

IV kwartał 2021 

II. SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN) 

w roku 2020 w roku 2021 w roku 2022 Ogółem 

   3 128 000,00 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 156 400,00 NIE  

Szacowany wkład UE (PLN) 

2 658 800,00 

III. ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 800 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika (Ogółem) 



Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów Rozwoju 90% 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU  

1. Projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych 

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie, czy projekt znajduje się w wykazie projektów zidentyfikowanych 

w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 

WŁ na lata 2014-2020. 

Sposób weryfikacji: 

Na podstawie wykazu projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik  
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020. 

2. Grupę docelową stanowią uczniowie zdolni szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

Uzasadnienie: 

Kryterium obejmuje co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów uczących się w szkołach 

prowadzących kształcenie zawodowe. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić 

dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru zostaną zawarte w regulaminie programu 

stypendialnego. 

Sposób weryfikacji: 

Na podstawie  zapisów we wniosku  o dofinansowanie. 

3. Wysokość pomocy stypendialnej 

Uzasadnienie: 

Kwota stypendium średniomiesięcznie nie może przekroczyć 1 000 zł brutto na jednego ucznia. 

Sposób weryfikacji: 

Na podstawie  zapisów we wniosku o dofinansowanie. 

4. Okres przyznawanej pomocy stypendialnej wynosi 10 miesięcy 

Uzasadnienie: 

Okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie 
w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego. 

Sposób weryfikacji: 

Na podstawie zapisów we wniosku  o dofinansowanie. 

 


