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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET INWESTYCYJNY 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do 
dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,  
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

DZIAŁANIE 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

PODDZIAŁANIE 
Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt 
pozakonkursowy) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/ 
merytoryczna) 

 
 

Stosuje się  
do 

typu/typów 
projektu/ów 

(nr) 
  
 

1.  

Grupę docelową projektu 
stanowią wyłącznie uczniowie 
zdolni znajdujący się w 
niekorzystnej sytuacji 
materialnej, kształcący się  

Kryterium wsparcia dla uczniów znajdujących się  
w niekorzystnej sytuacji materialnej, ma służyć 
wyrównywaniu szans uczniów w dostępie do 
niezbędnych dóbr i wysokiej jakości usług edukacyjnych. 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 

etapie oceny 
merytorycznej. 

1 
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w szkołach/placówkach 
prowadzących kształcenie 
ogólne oraz specjalne, w tym 
z niepełnosprawnościami (z 
wyłączeniem słuchaczy szkół 
dla dorosłych), którzy osiągają 
wysokie wyniki w nauce w 
szczególności w zakresie 
przedmiotów 
przyczyniających się do 
podniesienia ich kompetencji 
kluczowych tj. w zakresie 
przedmiotów 
informatycznych, 
przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych i języków 
obcych.  

 

Niekorzystna sytuacja materialna ucznia weryfikowana 
będzie w oparciu o dochód w rodzinie ucznia 
przypadający na jednego członka rodziny, z roku 
kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który 
przyznane będzie stypendium, w wysokości nie 
przekraczającej dwukrotności progu określonego  
w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 
 
Kryterium dotyczące - uzdolnionych uczniów powinno 
obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne w zakresie 
przynajmniej jednego z przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych, ICT, oraz języków obcych. 
 
Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach mogą stanowić 
dodatkowe kryterium premiujące na etapie rekrutacji do 
projektu.   
 
Szczegółowe kryteria naboru będzie zawierać Regulamin 
programu stypendialnego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zawartej 
we wniosku o dofinansowanie projektu diagnozy potrzeb 
grupy docelowej w kontekście proponowanego w ramach 
projektu wsparcia. 

2.  

Okres przyznanej pomocy 
stypendialnej wynosi 
minimum 10 miesięcy. 

Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc 
stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony 
jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia Regulaminu 
programu stypendialnego – zgodnie z Wytycznymi  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (Rozdział 3; 
Podrozdział 3.2; pkt.12e) . 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku. 

 

Kryterium 
weryfikowane na 

etapie oceny 
merytorycznej. 

1 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

3.  

Okres realizacji projektu nie 
przekracza 12 miesięcy 

Określony okres realizacji projektu powinien skutkować 
precyzyjnym planowaniem przez projektodawcę 
zamierzonych działań, co powinno wpłynąć na 
zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczanie 
finansowe projektu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

Weryfikacja  „0-1”. 
Niespełnienie 

kryterium skutkuje 
odrzuceniem 

wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 

etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

4.  

Obszar realizacji projektu – 
szkoły z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

W ramach realizowanego projektu objęci wsparciem 
mogą być uczniowie uczący się w szkołach posiadających 
siedzibę  na terenie województwa świętokrzyskiego. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie.    
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 

odrzuceniem 
wniosku. 

 

Kryterium 
weryfikowane na 

etapie oceny 
merytorycznej. 1 

 


