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INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA 

Numer i nazwa osi 

priorytetowej  
Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Instytucja  
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Departament 

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

Adres 

korespondencyjny  

ul. H. Sienkiewicza 27  

25-007 Kielce 

Telefon tel.: (41) 34 98 900 

Faks fax: (41) 34 98 911 

E-mail sek.efs@sejmik.kielce.pl 

Dane kontaktowe 

osoby (osób) do 

kontaktów roboczych  

Anna Misztal – Kierownik Oddziału Informacji i Programowania  

e-mail: anna.misztal@sejmik.kielce.pl  

tel.: (41) 34 98 920 

  

mailto:anna.misztal@sejmik.kielce.pl


DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPOWŚ 

2014-2020 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, 

gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 
Świętokrzyski program stypendialny 

Uzasadnienie realizacji 

projektu w trybie 

pozakonkursowym 

Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym została wskazana w RPO WŚ 2014-2020 

Cel szczegółowy 

RPOWŚ, w ramach 

którego projekt będzie 

realizowany  

Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów (w tym 

uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi) na każdym etapie 

edukacji  ogólnej, w tym podstawowej i ponadpodstawowej, w kontekście potrzeb rynku 

pracy. 

Priorytet inwestycyjny 

Priorytet 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. 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych, znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej, szkół i placówek 

realizujących kształcenie na poziomie wyższym niż podstawowy w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych. 

Cel główny projektu 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej 

sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, 

oraz języków obcych 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

Wypłata stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych,  ICT, oraz języków obcych. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Województwo Świętokrzyskie/ Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach. 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Planowane powierzenie realizacji projektu stypendialnego Departamentowi Edukacji, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach  z uwagi na znajomość specyfiki 

regionu i skali problemu, a także doświadczenie merytoryczne i praktyczne, co stanowi 

wartość dodaną tych działań. DESiT zapewni systemowy i przewidywalny charakter 

programu oraz zakres jednolitych kryteriów i reguł wyboru w skali całego Województwa. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE x 

Podmioty, które będą 

partnerami w projekcie 

i uzasadnienie ich 

wyboru 

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem grantowym? 
TAK  NIE x 



Przewidywany termin 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2021 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
Wrzesień 2021 r. 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
Sierpień 2022 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

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

w roku 2021 w roku 2022 ogółem 

21 790 PLN – EFS,  

1 282 PLN  - BP 

886 112 PLN – EFS, 

52 124 PLN - BP 

907 902 PLN – EFS,  

53 406 PLN - BP 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 106 812 PLN NIE - 

Szacowany wkład UE (PLN) 

907 902 PLN 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI  

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów 

Rozwoju Edukacyjnego Ucznia - - 90 % 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym 

w programie 
- - 207 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 



KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie uczniowie zdolni szkół ponadpodstawowych, znajdujący się 

w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej, w zakresie przedmiotów, 

matematyczno-przyrodniczych, ICT oraz języków obcych. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie 

skierowane będzie do uczniów zdolnych 

kształcących się w szkołach 

ponadpodstawowych/ placówkach 

prowadzących kształcenie ogólne oraz specjalne 

(z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych, 

policealnych i prowadzących kształcenie 

zawodowe), znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/ 

rodzinnej. 

Szczegółowe kryteria naboru i sposób 

weryfikacji uczestników do projektu zostaną 

zawarte w Regulaminie programu 

stypendialnego. 

Kryterium dotyczące uczniów zdolnych 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. 

Trudna sytuacja materialna będzie weryfikowana 

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 dwuipółkrotności 

progu określonego w Ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie.  

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Okres przyznanej pomocy stypendialnej wynosi minimum 10 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy minimalny 

okres na jaki przyznawana jest pomoc 

stypendialna wynosi 10 miesięcy. W przypadku 

naruszenia przez ucznia Regulaminu programu 

stypendialnego, okres na jaki przyznawana jest 

pomoc stypendialna może zostać skrócony. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres 

realizacji projektu zaplanowany jest na okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

Okres 12 miesięcy należy liczyć jako pełne 

miesiące kalendarzowe. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

4. Obszar realizacji projektu – szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Uzasadnienie: 

W ramach realizowanego projektu mogą być 

objęci wsparciem uczniowie, uczący się w 

szkołach ponadpodstawowych/placówkach 

prowadzących kształcenie ogólne oraz 

specjalne, posiadających siedzibę na terenie 

województwa świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPOWŚ 

2014-2020 

Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 

zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego 

skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia 

zawodowego (projekt pozakonkursowy) 

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół zawodowych. 

Uzasadnienie realizacji 

projektu w trybie 

pozakonkursowym 

Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym została wskazana w RPO WŚ 2014-2020 

Cel szczegółowy 

RPOWŚ, w ramach 

którego projekt będzie 

realizowany  

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  w kontekście przyszłego 

zatrudnienia uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe. 

Priorytet inwestycyjny 

Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do 

potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia 

oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania 

oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 

realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

projektu 

Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół 

kształcenia zawodowego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej 

sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków 

obcych. 

Cel główny projektu 

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pomoc stypendialną dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej 

sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków 

obcych. 

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

Wypłata stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej w zakresie przedmiotów 

zawodowych, ICT oraz języków obcych. 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 

Województwo Świętokrzyskie/ Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu 

Marszałkowskiego w Kielcach 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który będzie 

wnioskodawcą 

Planowane powierzenie realizacji projektu stypendialnego Departamentowi Edukacji, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, z uwagi na znajomość specyfiki 

regionu i skali problemu, a także doświadczenie merytoryczne i praktyczne, co stanowi 

wartość dodaną tych działań. DESiT zapewni systemowy i przewidywalny charakter 

programu oraz zakres jednolitych kryteriów i reguł wyboru w skali całego Województwa. 

Czy projekt będzie 

realizowany w 

partnerstwie? 

TAK  NIE x 



Podmioty, które będą 

partnerami w projekcie 

i uzasadnienie ich 

wyboru 

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem grantowym? 
TAK  NIE x 

Przewidywany termin 

złożenia wniosku o 

dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

I kwartał 2021 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
Wrzesień  2021 r. 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
Sierpień 2022 r. 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

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

w roku  2021 w roku 2022 ogółem 

22 632 PLN – EFS, 

1 331  PLN - BP 

920 358 PLN – EFS,  

54 139 PLN  - BP 

942 990 PLN – EFS, 

55 470 PLN  - BP 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK 110 940 PLN NIE - 

Szacowany wkład UE (PLN) 

 942 990 PLN 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI  

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

Odsetek zrealizowanych Indywidualnych Planów 

Rozwoju Edukacyjnego Ucznia 
- - 90% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa 



W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym 

w programie 
- - 215 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie uczniowie zdolni szkół prowadzących kształcenie zawodowe, 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej, w zakresie 

przedmiotów zawodowych, ICT oraz języków obcych.. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie 

skierowane będzie do uczniów zdolnych, 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej. 

Szczegółowe kryteria naboru i sposób 

weryfikacji uczestników do projektu zostaną 

zawarte w Regulaminie programu 

stypendialnego. 

Kryterium dotyczące uczniów zdolnych powinno 

obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne w 

zakresie przynajmniej jednego z przedmiotów 

zawodowych, ICT oraz języków obcych. 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach mogą 

stanowić dodatkowe kryterium premiujące na 

etapie rekrutacji do projektu. 

Trudna sytuacja materialna będzie weryfikowana 

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 dwuipółkrotności 

progu określonego w Ustawie z dnia 28 

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Okres przyznanej pomocy stypendialnej wynosi minimum 10 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy minimalny 

okres na jaki przyznawana jest pomoc 

stypendialna wynosi 10 miesięcy W przypadku 

naruszenia przez ucznia Regulaminu programu 

stypendialnego, okres na jaki przyznawana jest 

pomoc stypendialna może zostać skrócony. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 



3. Obszar realizacji projektu – szkoły z terenu województwa świętokrzyskiego. 

Uzasadnienie: 

W ramach realizowanego projektu wsparciem 

mogą być objęci uczniowie, uczący się w 

szkołach, prowadzących kształcenie zawodowe, 

posiadających siedzibę na terenie województwa 

świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

4. Okres realizacji projektu nie przekracza 12 miesięcy. 

Uzasadnienie: 

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres 

realizacji projektu zaplanowany jest na okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. Okres 12 miesięcy 

należy liczyć jako pełne miesiące kalendarzowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

 
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data Kielce, 18.12.2020 r. 

Pieczęć  

i podpis osoby 

upoważnionej 

 

 

 
 
 
 
 


