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Oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji 

Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej 

Kryteria merytoryczne szczegółowe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji 
Charakter 

kryterium (W/B) 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Obszar realizacji projektu. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

W ramach projektu objęte wsparciem w ramach pomocy stypendialnej mogą być 

uczniowie /słuchacze/wychowankowie szkół i placówek oświatowych 

prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe realizowane w zakresie podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. Wnioskodawca poprzez realizację projektu jest 

zobowiązany do objęcia wsparciem grupy docelowej z terenu wszystkich powiatów 

województwa opolskiego. 

2. 

Projekt skierowany jest do 

uczniów/słuchaczy/ wychowanków 

szczególnie uzdolnionych w zakresie 

przedmiotów przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, 

matematyki lub przedsiębiorczości. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno obejmować 

najwyższe oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów/wychowanków/ słuchaczy 

z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, 

języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Beneficjent zobligowany jest 

do określenia szczegółowych kryteriów naboru w regulaminie programów 

stypendialnych. 

3. Liczba udzielonej pomocy stypendialnej. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Beneficjent w ramach projektu obejmuje wsparciem w ramach pomocy 

stypendialnej min. 375  uczniów/słuchaczy/ wychowanków szkół i placówek 

oświatowych prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe realizowane w 

zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego  leżących na terenie całego 

województwa opolskiego. Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności 

osiągnięcia określonych wartości wskaźnika produktu. 

4. 
Okres przyznawania pomocy 

stypendialnej. 
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy 

i może być skrócony jedynie  
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w przypadku naruszenia przez ucznia/słuchacza/wychowanka regulaminu 

programu stypendialnego. 

5. Projekt zapewnia opiekę dydaktyczną.  
Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia, w trakcie otrzymywania pomocy 

stypendialnej, uczniowi/słuchaczowi/wychowankowi opieki dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w 

szkole lub placówce systemu oświaty ucznia lub słuchacza. Celem opieki 

dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie 

ucznia/słuchacza/wychowanka w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i 

monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  

6. 

Projekt, w co najmniej 80% skierowany 

jest do osób zamieszkałych na terenach 

wiejskich. 

Wniosek 

o dofinansowanie 
Bezwzględny 

Wprowadzenie kryterium wynika z konieczności osiągnięcia określonych wartości 

wskaźnika produktu przyjętego do Ram Wykonania. Kryterium ma również za 

zadanie zapewnienie objęcia wsparciem w ramach projektu grup znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji oraz bezpośrednio wpłynie na wsparcie szkół i placówek 

systemu oświaty położonych na terenach wiejskich. Kierowanie środków w ramach 

realizowanej interwencji na obszary wiejskie sprzyjać będzie zachowaniu spójności 

pomiędzy miastem a wsią. 

Osoby pochodzące z terenów wiejskich należy rozumieć jako osoby zamieszkujące 

na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w 

klasyfikacji DEGURBA (kategoria 3). Definicja osób zamieszkałych na terenach 

wiejskich zgodnie z Listą wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. 

Zakres EFS. 
 

 

 

 


