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1. Informacje o instytucjach uczestniczących we wdrażaniu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego ma 
lata 2014-2020 

 

1.1 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2014-2020 

Instytucja 

Zarząd Województwa Opolskiego  
Obsługiwany przez Urząd Marszałkowski  
Województwa Opolskiego,  
Departament Koordynacji  Programó w 
Operacyjnych 

Adres korespondencyjny Ul. Krakowska 38, 45-075 Opole 

Telefon 77 54 16 565 

Faks 77 54 16 567 

E-mail dpo@opolskie.pl   

Dane do kontaktów roboczych k.michlik@opolskie.pl  ,  77 54 16 204 

 

1.2 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – WOJEWÓDZKI URZĄD 
PRACY W OPOLU 

Instytucja Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu  

Adres korespondencyjny 45-315 Opole, ul.  Głogowska 25c  

Telefon 77 44 16 701 

Faks 77 44 16 702 

E-mail wup@wup.opole.pl   

Dane do kontaktów roboczych 
77 44 17 474, 77 44 17 472 
a.kislak@wup.opole.pl   

 

mailto:dpo@opolskie.pl
mailto:k.michlik@opolskie.pl
mailto:wup@wup.opole.pl
mailto:a.kislak@wup.opole.pl
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1.3 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA RPO WO 2014-2020 – STOWARZYSZENIE 
AGLOMERACJA OPOLSKA 

Instytucja 
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

Adres korespondencyjny ul. Plac Wolności  6,  45-018 Opole 

Telefon 77 446 14 00 

Faks 77 44 59 612 

E-mail biuro@ao.opole.pl  

Dane do kontaktów roboczych info@ao.opole.pl ,  77 54 17 934, 77 44 61 404 

 

mailto:biuro@ao.opole.pl
mailto:info@ao.opole.pl
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2. KARTA NABORÓW POZAKONKURSOWYCH 

2.1 Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Cel szczegółowy RPO WO 
2014-2020 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych i uniwersalnych niezbędnych do funkcjonowania na 
rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w 
szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Priorytet Inwestycyjny 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki 
szkolnej oraz zapewnienie 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 

Zakres naboru  
(jeśli dotyczy) 

Programy pomocy stypendialnej 

Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach projektu 

Realizacja indywidualnych planów rozwoju (programów pomocy 
stypendialnej) szczególnie uzdolnionych uczniów, wychowanków 
lub słuchaczy szkół i placówek oświatowych potrzebujących 
wsparcia finansowego w zakresie przedmiotów rozwijających 
kompetencje kluczowe (w zakresie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego). 

Uzasadnienie realizacji 
projektu w trybie 
pozakonkursowym1 

Nie dotyczy 

Cel główny projektu 

Wsparcia finansowe w zakresie przedmiotów rozwijających 
kompetencje kluczowe (w zakresie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego). 

Główne zadania 
przewidziane do realizacji w 
projekcie ze wskazaniem 
grup docelowych 

Działania dotyczące programów pomocy stypendialnej dla 
uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe realizowane w 
zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego, w tym z 
grup defoworyzowanych (w przypadku szkół podstawowych 
wsparcie jest skierowane do uczniów klas 7-8). 

Wnioskodawca 

Samorząd Województwa Opolskiego. 

 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 

                                                 
1 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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2.1 Poddziałanie 9.1.5 Program pomocy stypendialnej 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r.  
w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki 
narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 
r. poz. 2009 z późn. zm.). 

 

Uzasadnienie wskazania 
podmiotu, który będzie 
wnioskodawcą2 

Nie dotyczy 

Przewidywany okres 
realizacji projektu 

01.05.2021-30.09.2023 r. 

Szacowany budżet projektu 1 781 846,00 

Kryteria wyboru projektów 

Kryteria ogólne stosowane do wszystkich działań/poddziałań 

znajdują się w załączniku nr 3 do SZOOP.  

 

Kryteria szczegółowe zgodnie z załącznikiem nr 1 

Zakładane efekty projektów 
wyrażone wskaźnikami 

Zgodnie z załącznikiem nr 2 

                                                 
2 O ile nie został wskazany w RPO WO 2014-2020 
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3. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1: Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.5 Wsparcie kształcenia ogólnego  
w Aglomeracji Opolskiej. 

Załącznik nr 2: Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi priorytetowej  
IX Wysoka jakość edukacji. 

 



 Załącznik Nr 1 Do Rocznego Planu Działania na rok 2021 Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji  
Wersja nr 1, grudzień 2020 r. 
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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  

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno 

obejmować najwyższe oceny klasyfikacyjne uzyskane przez 

uczniów/wychowanków/ słuchaczy z przynajmniej jednego spośród 

nauczanych przedmiotów szkolnych rozwijających kompetencje kluczowe. 

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. 



Załącznik Nr 1 Do Rocznego Planu Działania na rok 2021 Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji  
Wersja nr 1, grudzień 2020 r. 

3 
 

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  

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 50% 
skierowany jest do osób 
zamieszkałych na terenach wiejskich. 

Wniosek 

o 

dofinansowanie 

Bezwzględny 

Kryterium ma 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. 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt w co najmniej 60% 

skierowany jest   do osób 

zamieszkałych na terenach 

wiejskich. 

Wniosek  

o dofinansowanie  
2 0 - 3 pkt 

Kryterium ma 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. Tereny wiejskie należy 

rozumieć jako obszary słabo zaludnione 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. 

0 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich  stanowią mniej niż 

60% uczestników projektu; 

1 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią co najmniej 

60% uczestników projektu; 

2 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią co najmniej 

70%  uczestników projektu; 

3 pkt – osoby zamieszkałe na terenach wiejskich stanowią  co najmniej 

80% uczestników projektu. 
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Zakładane efekty projektów wyrażone wskaźnikami dla osi 

priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji 

 

PODDZIAŁANIE 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej (PI 10i)  

NABÓR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM – kwiecień 2021 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika [jednostka miary] 

Zakładane efekty 
projektów wyrażone 

wskaźnikami rezultatu 
i produktu 

1. 
Liczba uczniów realizujących indywidualny plan rozwoju w ramach programu 
[os.] 

429 

2. Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich [os.] 286 

3. 
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne niezbędne na rynku pracy po opuszczeniu programu [os.] 

85% 

 


