
Projekt

Śląskie. Inwestujemy w talenty – II edycja

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyj nego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

sierpie ń 2016 r.



Jakie wsparcie, dla kogo i na jakich zasadach… 



Podstawowe informacje wynikaj ące z Regulaminu           
przyznawania stypendiów w ramach projektu
Śląskie . Inwestujemy w talenty – II edycja

Założenia projektu: 

Celem Projektu jest wsparcie młodzie ży uzdolnionej w zakresie j ęzyków obcych, 
przedmiotów matematycznych, informatycznych lub prz yrodniczych poprzez 
przyznanie stypendiów naukowych w wysoko ści 500 zł miesi ęcznie w okresie 
trwania zaj ęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.



Grupa docelowa: 

uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (p ublicznych lub 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych),  w tym liceów 
ogólnokształc ących, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.  

Projekt nie jest skierowany do uczniów szkół podstaw owych, policealnych oraz 
szkół dla dorosłych. 

Podstawowe informacje wynikaj ące z Regulaminu           
przyznawania stypendiów w ramach projektu
Śląskie . Inwestujemy w talenty – II edycja



Kryteria przyznawania stypendiów: 

a) kryteria obowi ązkowe - obligatoryjne

b) kryteria dodatkowe
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Kryteria obowi ązkowe – obligatoryjne:

� uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej;

� stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;

� osi ągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewn ętrznego na zako ńczenie
szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego:

a) w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – 100% punkt ów z matematyki
oraz co najmniej 97,5% punktów z j ęzyka obcego nowo żytnego.
W przypadku uczniów, którzy przyst ępowali do sprawdzianu w roku 2014 wynik
winien wynosi ć co najmniej 97,5% mo żliwych do uzyskania punktów (tj. 39
punktów);

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 100% punktów
z matematyki oraz co najmniej 97,5% punktów z j ęzyka obcego nowo żytnego
zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;



� uzyskanie na zako ńczenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego
2015/2016) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawc ę przedmiotów
kierunkowych na poziomie co najmniej 5,00;

� uzyskanie na zako ńczenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego
2015/2016) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmn iej
4,50;

� niepobieranie innego stypendium przyznanego za wyniki w na uce,
finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej warto ści w skali roku
szkolnego przewy ższającej kwot ę – 1180,00 zł.

Kryteria obowi ązkowe – obligatoryjne:



Kryteria dodatkowe – nieobowi ązkowe:

� uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzaj ących rok szkolny,
na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub f inalisty konkursu
o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady / turnieju co najmn iej II
stopnia, organizowanych na podstawie Rozporz ądzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organi zacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;

� posiadanie przez ucznia ubiegaj ącego si ę o stypendium aktualnego orzeczenia 
o niepełnosprawno ści lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawno ści;

� uzyskanie ze sprawdzianu zewn ętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100%
z języka obcego nowo żytnego.

W przypadku uczniów, którzy przyst ępowali do sprawdzianu zewn ętrznego w
roku

2014 dodatkowe punkty zostan ą przyznane, je śli ucze ń uzyskał 100%
możliwych do

zdobycia punktów (tj. 40 punktów).



Termin i miejsce naboru wniosków o przyznanie stype ndium 

� Termin naboru:  od 15 wrze śnia do 21 pa ździernika 2016 r.;

� Miejsca składania wniosków (osobi ście lub poczt ą na adres): 

- Kancelaria Ogólna Urz ędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,                                    
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

- Kancelaria Mi ędzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białe j,
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

- Sekretariat  Mi ędzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Cz ęstochowie,
ul. Sobieskiego 7, 42-217 Cz ęstochowa.



Więcej szczegółowych informacji na stronie 
internetowej projektu:

www.efs -stypendia.slaskie.pl


